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ÖZET
Amaç: Çalışmamızda merkezimizde yapılan açık ve laparoskopik donor nefrektomi sonuçlarını karşılaştırmak 
ve deneyimlerimizi aktarmak amaçlanmıştır. 
Metod: Merkezimizde 2011- 2015 yılları arasında yapılan laparoskopik ve açık donor nefrektomi uygulanan 
hastalar çalışmaya alındı. Hastaların verilerine retrospektif olarak dosya kayıtlarından ulaşıldı. Demografik özel-
likler, hastanede kalış süresi, operasyon süresi, sıcak iskemi süresi, gecikmiş graft fonksiyonları, komplikasyon-
lar gibi parametreler karşılaştırıldı. 
Bulgular: Donörlerin %26,6’sına laparoskopik donör nefrektomi, %73,4’üne açık donor nefrektomi uygulan-
dı. Perioperatif donör verileri karşılaştırıldığında hastanede kalış süreleri, ameliyat süreleri, maliyet ve donör 
olarak seçilen böbrek tarafları açısından istatistiksel anlamlılık saptandı (p<0.05). Postoperatif  birinci gün kre-
atinin değerleri arasında anlamlılık saptanmadı. Laparoskopik donör nefrektomi grubunda bir hastada renal 
arter yaralanması meydana geldi. Açık donör nefrektomi grubunda ise damar yaralanması meydana gelmedi. 
Laparoskopik donör nefrektomi grubunda minor komplikasyon görülmezken açık donör nefrektomi grubunda 
7 hastada minor komplikasyon görüldü. Alıcılarda Postoperatif 7. ve 30. gündeki kreatinin değerleri arasında 
istatistiksel anlmalılık saptanmadı (p>0.05). Gecikmiş graft fonksiyonu her iki gruptada da görülmedi. Her iki 
gruptan birer alıcıda akut rejeksiyon gelişti.
Sonuç: Kısa hastanede kalış süresi düşük komplikasyon oranı ile laparoskopik donör nefrektomi açık yönteme 
göre avantaj sağlamaktatır. Uzamış operasyon süresi, artmış sıcak iskemi süresi ve deneyim gerektirmesi gibi 
dezavantajlarına rağmen uzun dönemli graft fonksiyonlarını etkilememesi ve sayılan avantajlarından dolayı 
açık donör nefrektomiye tercih olarak görülebilir.

Anahtar kelimeler: Renal transplantasyon; Donör; Nefrektomi; Laparoskopik

ABSTRACT
Aim: Comparisons between open and laparoscopic donor nephrectomy results as well as sharing the 
experiences of our clinic had been aimed in our study. 
Method: The study comprised of the patients who underwent laparoscopic and open donor nephrectomy 
in our center between 2011 and 2015. Patient findings were retrieved retrospectively from their files. The 
parameters such as demographic features, duration of hospital stay, duration of operation, duration of hot 
ischemia, related graft functions, and complications had been compared. 
Findings: 26,6% of the donors underwent laparoscopic donor nephrectomy, and 73,4% of the donors 
underwent open donor nephrectomy. Comparison of the perioperative donor data revealed statistical 
significance in durations of hospital stay, durations of surgery, cost and chosen kidney sides. No significance 
had been detected among the creatinine levels in postoperative first days. Renal artery injury had happened 
to one patient who was in the laparoscopic donor nephrectomy group. No vessel injuries were observed in the 
open donor nephrectomy group. While no minor complications had been observed in the laparoscopic donor 
nephrectomy group, minor complications had been observed in 7 patients in the open donor nephrectomy 
group. No statistical significance had been detected between creatinine values on postoperative 7th and 30th 
days on the receivers. Belated graft function was not seen in both groups. Acute rejection had been developed 
in one receiver from both groups.
Result: Laparoscopic donor nephrectomy has an advantage over the open method with short duration 
of hospital stay and low complication rate. Despite its disadvantages such as extended operation period, 
increased hot ischemia period and experience requisition, it might be seen as a choice against open donor 
nephrectomy due to its mentioned advantages and not affecting long term graft functions. 

Key words: Renal transplantation; Donor; Nephrectomy; Laparoscopic
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GİRİŞ

Renal transplantasyon son dönem böbrek yetmezliği 
olan hastaların en etkili tedavi yöntemidir. Giderek artan 
sayıda son dönem böbrek yetmezliği tanısı konulurken 
kadavra havuzunda genişleme olmamaktadır. Bu 
nedenle canlıdan renal transplantasyon önem 
kazanmaktadır. Ayrıca canlıdan yapılan renal 
transplantasyonlarda uzun graft survivali, kısa iskemi 
süresi nedeniyle daha çok tercik edilir hale gelmiştir (1).
Laparoskopik nefrektomi başlangıçta benign renal 
hastalıkların tedavisinde uygulanırken günümüzde 
donor nefrektomi içinde uygulanmaktadır. İlk kez 1995 
yılında Ratner ve arkadaşları tarafından tarif edilmiştir 
(2).
Pek çok çalışmada laparoskopik yöntemlerin 
postoperatif ağrıyı, hastanede kalış süresini azalttığı ve 
hızlı işe dönmeyi sağladığı gösterilmiştir (3).
Laparoskopik donor nefrektomide de bu yararlar 
sağlanabilmektedir. İlk yayınlarda üreteral ve 
vasküler komplikasyonlarda açık yönteme göre artış 
olduğu belirtilse de günümüzde pek çok kompleks 
durumda bile laparaskopik donor nefrektomi güvenle 
yapılabilmektedir (4).
Çalışmamızda  merkezimizde  yapılan  açık  ve 
laparoskopik donör nefrektomi sonuçlarını 
karşılaştırmak ve deneyimlerimizi aktarmak 
amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOD

Merkezimizde 2011- 2015 yılları arasında yapılan 
laparoskopik ve açık donör nefrektomi uygulanan 
toplam 75 hasta çalışmaya alındı. Hastaların verilerine 
retrospektif olarak dosya kayıtlarından ulaşıldı. 
Demografik özellikler, hastanede kalış süresi, operasyon 
süresi, gecikmiş graft fonksiyonları, komplikasyonlar 
gibi parametreler karşılaştırıldı.
İstatistiksel analiz Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 13.0 programı ile yapıldı. Değerler 
ortalama± Standart Deviasyon (SD) olarak verildi. 
P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Perioperatif Hazırlık
Tüm donoör adaylarına ayrıntılı biyokimya ve tam 
kan sayımı, glomerular fitrasyon rate, renal anjiyo 
bilgisayarlı tomografi ve renal sintigrafi yapıldı. Donör 

ve alıcı arasında HLA doku uyumu analizi ve cross match 
yapıldı. Renal anjiyo bilgisayarlı tomografisinde vasküler 
varyasyon ve anomali olan donörlerin renal sintigrafide 
uygun bulunması halinde varyasyon ve anomali 
olmayan böbrekleri tercih edildi. Operasyon öncesi 
donörlere düşük molekül ağırlıklı heparin uygulandı. 
Operasyondan 30 dk önce proflaktik olarak 2. kuşak 
sefalosporin verildi. Renal pedikül klemplenmeden 
önce 12,5 gr. mannitol verildi. Nasogastrik tüp ve 
foley kateter yerleştirildi. Nasogastrik tüp operasyon 
bitiminde çekildi. Laparoskopik donör nefrektomide 
özellikle sol nefrektomi sağa göre daha fazla oranda 
tercih edildi. Sağ nefrektomideki teknik zorluk ve kısa 
arter yapısı bunda en önemli nedendi.
Operasyon Tekniği
Laparoskopik Donör Nefrektomi
Donörler yan flank pozisyona alındı. 3 port girişi ile 
operasyona başlanıldı. 10 mm lik optik trokar ile 
batına girildi. Pnömoperitoneum 13 mmHg olarak 
oluşturuldu. Direk görüş altında diğer trokarlar 
yerleştirildi. Daha sonra kamera yardımıyla spina iliaka  
anterior superiora 3 cm mesafeye diğer 10 mmlik 
çalışma trokarı yerleştirildi. 5 mmlik diğer çalışma 
ekartörü midklavikuler hat ile ksifoidin kesiştiği noktaya 
yerleştirildi.

Tüm küçük damar koagülasyonları ve aktif 
diseksiyonlarda 5 mm damar mühürleme cihazı 
(Ligasure, Covidien, USA) kullanıldı. Adrenal ve gonadal 
venler metalik klipsler ile kapatılıp kesildi. Renal 
ven vena kavadan, renal arter aortadan orjin aldığı 
yere kadar diseke edildi. Üreter inferior iliak arteri 
çaprazladığı yere kadar diseke edilerek hemolock 
klips ile kapatılıp kesildi. Böbrek sadece renal pedikül 
kalıncaya kadar çevre dokudan serbestleştirildi. Renal 
arter hemolock klipsle kapatılarak kesildi. Renal ven 
12 mm endo GIA vasküler stapler (Ethicon, USA) ile 
kapatılıp kesildi. Böbrek inguinal bölgeye yapılan 
insizyonla dışarıya alındı. Böbrek Back table da işleme 
alındı. 
Açık Donör Nefrektomi
Yan flank pozisyonda lumbal insizyonla ekstraperitoneal 
olarak açık donor nefrektomi gerçekleştirildi. 
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Üreter askıya alınarak iliaca internayı çaprazladığı alana 
kadar serbestleştirilerek poliglaktin sütürle bağlanıp 
kesildi. Renal arter tek sıfır ipek iplikle bağlanıp kesildi. 
Renal vene satinsky klemp konularak kesildi. Renal ven 
5/0 polipropilen ile örüldü. Böbrek batın dışına alınarak 
back table da işleme alındı.
Graft Fonksiyon Analizi
Erken graft fonksiyonlarının değerlendirilmesinde > 
40 ml/h idrar çıkışı olup olmadığına serum kreatinin 
seviyesinin 24 saatte %25’den fazla düşüp düşmediğine 
bakılarak değerlendirildi. Gecikmiş graft foknsiyonu 
ilk bir haftada diyaliz ihtiyacı olan hastalar olarak 
tanımlandı. Hastaların ayrıca  birinci hafta ve 30. Gün 
kreatinin seviyelerine de bakıldı.

SONUÇLAR
Donör Sonuçları

Donörlerin %26,6’sına laparoskopik donör nefrektomi, 
%73,4’üne açık donör nefrektomi uygulandı. Donörlerin 
demografik özellikleri ve alıcılarla olan akrabalıkları 
Tablo-1’de özetlenmiştir. Perioperatif donör verileri 
karşılaştırıldığında hastanede kalış süreleri, ameliyat 
süreleri, maliyet ve donör olarak seçilen böbrek 
tarafları açısından istatistiksel anlamlılık saptandı 
(p<0.05). Postoperatif  birinci gün kreatinin değerleri 
arasında anlamlılık saptanmadı (Tablo-2).
Laparoskopik donör nefrektomi grubunda bir 
hastada renal arter yaralanması meydana geldi. Açık 
donör nefrektomi grubunda ise damar yaralanması 
meydana gelmedi. Laparoskopik donör nefrektomi 
grubunda minor komplikasyon görülmezken açık donör 
nefrektomi grubunda 7 hastada minor komplikasyon 
görüldü (Tablo-3).
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Tablo 1. Donörlerin Demografik Özellikleri ve Alıcı ile Akrabalıkları
           
                                                                 Laparoskopik                             Açık
Donör
      Sayı                                                            20                                            55
      Yaş                                                          42±12.1                                 45±12.5
      Erkek/Kadın                                             9/11                                      21/34
Akrabalık 
       Anne, Baba                                                 7                                            20
       Diğer Akraba                                              11                                           32
       Akraba Olmayan                                         2                                             3

Tablo 2. Perioperatif Donör Verileri
                                                                                       
              Laparoskopik                    Açık                 P value

Hastanede Kalış Süresi (gün)                                    7.65±3.3                         9.24±3.5           p<0.01
Ameliyat Süresi (saat)                                                3.61±0.48                      3.05±0.46         p=0.032
Sol nefrektomi oranı                                                       4                                   0.71                 p<0.001
Sıcak İskemi Süresi (dakika)                                       8.85±1.3                        5.9±1.6             p<0.05
Postoperatif  1. gün kreatinin (mg/dl)                     1.08±0.1                        1.09±0.3           p>0.05
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Tablo 3. Komplikasyonlar

            Laparoskopik            Açık
Major Komplikasyon
       Damar yaralanması  1  0
       Diğer   0  0
Minör Komplikasyon
       Atelektazi   0  2
       Aritmi   0  1
       Yara enfeksiyonu  0  2
       Uzamış ağrı   0  1
       Ileus    0  1            
       Insizyonel herni  0  1

Alıcı Sonuçları
Postoperatif 7. ve 30. gündeki kreatinin değerleri 
arasında istatistiksel anlmalılık saptanmadı. Gecik-
miş graft fonksiyonu her iki gruptada da görülmedi 
(p>0.05). Her iki gruptan birer alıcıda akut rejeksi-
yon gelişti. Bu iki hastaya immünsüpresif tedavilere 
rağmen yanıt alınamaması nedeniyle graft nefrek-
tomi uygulandı. Teknik nedenlerle graft kaybı mey-
dana gelmedi (Tablo-4).

Tablo 4. Alıcılardaki 7. Gün ve 30. Gün Kreatinin Değerleri ve Graft Sonuçları

         Laparoskopik                       Açık                           P

Postoperatif 7. gün kreatinin (mg/dl)                       1.1±0.2                          1.2±0.5                  p>0.05
Postoperatif 30. gün kreatinin (mg/dl)                     1.16±0.2                        1.14±0.2                p>0.05
Gecikmiş graft fonksiyonu                                               yok                                 yok
Graft kaybı 
      Akut rejeksiyon                                                            1                                      1
      Teknik                                                                          yok                                   yok

TARTIŞMA

Laparoskopik donör nefrektomi Ratner ve arkadaşları 
tarafından Johns Hopkins Üniversitesi’nde 1995’de ilk 
yapıldığından beri giderek yaygınlaştı. Bugün yüzlerce 
merkez tarafından başarı ile yapılmaktadır (5-6).
Tüm laparoskopik cerrahi yöntemlerde olduğu gibi 
laparoskopik donör nefrektomide de kısa hastanede 
kalış süresi, günlük hayata çabuk dönme, düşük ağrı 
miktarı ve uzun dönemli komplikasyon oranlarında 
azalma gibi avantajlarından dolayı tercih edilir hale 
gelmiştir (7-8).
Yapılan çalışmalarda bu tekniğin güvenli ve ekstra 
riskler barındırmadığı iddia edilmektedir. Ancak bu 
yöntemde de sıcak iskemi süresinin uzaması, karın 
içi basıncın yükselmesi ve deneyim gerektirmesi gibi 
dezavantajları vardır (9).
Çalışmamızda gruplar randomize edilmedi. Seçim 
cerrahın deneyimi ve vasküler anatomiye göre yapıldı. 

Demografik özellikler bakımından her iki grup benzer 
yaş ve cinsiyet oranına sahip bulundu. Laparoskopik 
donör nefrektominin daha önceki bazı çalışmalarda 
belirtildiği gibi en önemli avantajlarından birisi 
postoperatif opiat ve analjezik kullanım miktarının 
azalması olarak belirtilebilir. Çalışmamızda retrospektif 
yapı nedeniyle postoperatif analjezik kullanımlarını 
karşılaştıramadık. Ancak pek çok prospektif randomize 
çalışmada bu karşılaştırılma daha önce yapılmıştır 
(10,11).
Hastanede kalış süreleri karşılaştırıldığında 
laparoskopik grupta anlamlı olarak az bulunmuştur. 
Ancak bazı çalışmalarda iki grup arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır (12,13).
Çalışmamızda da laparaskopik donor nefrektomi 
grubunda hastanede kalış süresi, açık donor nefrektomi 
grubunda anlamlı olarak az bulunmuştur.
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Ameliyat sürelerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda açık 
donör nefrektomide, ameliyat süresinin anlamlı olarak 
dah az olduğu bulunmuştur (11,12). 
Çalışmamızda da literatür ile uyumlu olarak açık donör 
nefrektomi grubunda daha az bulunmuştur. Bunun 
nedeni laparoskopik yöntemdeki teknik zorluklar 
olabilir.
Sıcak iskemi graft fonksiyonları için oldukça önemli bir 
durumdur. Sıcak iskemi süresinin çok kısa tutulması 
renal transplantasyonun başarısını etkilemektedir. Bu 
nedenle iki grup arasında sıcak iskemimiyi karşılaştıran 
çalışmalar yapılmıştır (6).

Yapılan bir metaanalizde laparoskopik donör nefrektomi 
grubunda açık donör nefrektomi grubuna göre, sıcak 
iskemi süresinde anlamlı fark bulunmuştur (14).
Ancak bu artış uzun dönem graft sağkalımı ile 
ilişkilendirilememiştir. Çalışmamızda da laparoskopik 
grupta sıcak iskemi süresinde artış saptanmıştır.
Laparoskopik sol donör nefrektomi damar anatomisine 
ve yerleşimine bağlı olarak daha çok tercih edilmektedir. 
Çalışmamızda da sol donör nefrektomi daha fazla tercih 
edildi.

Erken dönem graft kaybı açısından her iki grubu 
karşılaştıran çalışmalarda iki grup arasında anlamlı 
fark bulunmamıştır. Çalışmamızda her iki grupta erken 
dönem graft kaybı meydana gelmemiştir. Gecikmiş graft 
fonksiyonları açısından da hiçbir alıcımızda, gecikmiş 
graft fonksiyonu görülmedi. Literatürde gecikmiş 
graft fonksiyonu açısından yapılan karşılaştırmalarda 
laparoskopik ve açık grup arasında fark saptanmamıştır 
(11,12).
Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak akut rejeksiyon 
açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktur (6, 11, 
12).
Her iki gruptan da birer alıcıda akut rejeksiyon meydana 
geldi. Her iki alıcıya da graft nefrektomi uygulandı. 
Ürolojik komplikasyon olarak açık grupta 2 alıcıda stenoz 
meydana geldi. Uygun olmayan diseksiyon ve pelvik 
damarsal yapının aşırı diseksiyonu bundan sorumlu 
olabilir. Laparoskopik donör nefrektomi grubunda 
hiçbir alıcıda ürolojik komplikasyon görülmedi. Kan 
kaybı açısından yeterli veri olmaması nedeniyle iki grup 
arasında karşılaştırma yapamadık. Ancak yapılan bir 

metaanalizde laparoskopik ve açık donör nefrektomide 
kan kaybı açısından anlamlı fark bulunmamıştır (14).
Çalışmamızda iki grup arasında erken dönem graft 
fonksiyonları açısından anlamlı fark bulunmadı. Bu 
bulgu literatür verileriyle uyumlu bulundu (15).

Laparosopik donör nefrektomi ve açık nefrektomiyi 
karşılaştıran çalışmaların yanısıra metaanalizler de 
yapılmıştır. Bu metaanalizlerin birisinde perioperative 
komplikasyonlar, reoperasyon gereksinimi, erken 
dönem graft kaybı, gecikmiş graft fonksiyonu, akut 
rejeksiyon, ureter komplikasyonu, geç graft fonksiyonları 
ve birinci yıl graft kaybı açısından laparoskopik donör 
nefrektomi ve açık donör nefrektomi arasında fark 
bulunmamıştır (14).
Laparoskopik donör nefrektomide kullanılan 
enstrümanlara bağlı olarak operasyonun maliyeti açık 
yönteme göre artış göstermektedir (16). 

Çalışmamızda iki grup arasında maliyet analizi 
yapılmamıştır. Laparoskopik teknolojideki gelişmeler 
sayesinde giderek daha güvenli donör nefrektomiler 
yapılabilmektedir. Maliyeti arttırmasının yanında 
pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. 
Özellikle laparaskopik klipsler, vasküler staplerler, 
damar mühürleme cihazları ve bipolar elektro koterle 
sayesinde kanama gibi önemli komplikasyonların 
önüne geçilebilmektedir (17).

Literatür verileri ve kendi deneyimimiz ışığında 
laparoskopik donör nefrektomi güvenli ve etkili bir 
yöntem olarak gözükmektedir. Teknolojik gelişmeler 
sayesinde yakın gelecekte laparoskopik yaklaşım donor 
nefrektomide standart hale gelebilecektir.

SONUÇ

Kısa hastanede kalış süresi düşük komplikasyon oranı 
ile laparoskopik donör nefrektomi açık yönteme 
göre avantaj sağlamaktatır. Uzamış operasyon süresi, 
artmış sıcak iskemi süresi ve  deneyim gerektirmesi 
gibi dezavantajlarına rağmen uzun dönemli graft 
fonksiyonlarını etkilememesi ve sayılan avantajlarından 
dolayı açık donör nefrektomiye tercih olarak görülebilir.
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ÖZET
Amaç: Tanımlayıcı tipteki araştırma hemodiyaliz hastalarının fistül bakımıyla ilgili bilgi düzeylerini belirlemek 
amacı ile yapıldı.  
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 87 hasta oluşturdu. Veriler fistül bakımı bilgi formu ile toplandı. 
Veriler sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. 
Bulgular: Hastaların fistül bakımı bilgi puan ortalaması 18.7±19.0, fistül bakımı bilgilerinin orta düzeyde oldu-
ğu, hemodiyalize girme süresi ve fistül bakımı bilgi puan ortalamaları arasındaki ilişki anlamlı (p<0.005) olarak 
belirlenmiştir. 
Sonuç: Hastaların fistül bakımı bilgilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz; Fistül; Fistül bakımı; Bilgi; Hemşirelik

ABSTRACT
Aim: This descriptive study aimed to determine the fistula care knowledge levels of hemodialyses patients. 
Method: The study consisted of 87 patients. Data were collected through questionnaire form about fistula 
care instructions. Collected data were evaluated  via number, percentage, average, Standard deviation, 
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests.
Results: Mean fistula care knowledge score of patients was 18.7±19.0. It was determined that patient’s fistula 
care knowledge level was moderate, the total point of knowledge level regarding fistula care of patients is 
significantly different with an advanced hemodialysis treatment time level (p<0,05).
Conclusion: It was determined that patients had moderate levels of fistula care knowledge. 

Key words: Hemodialysis; Fistula; Fistula care; Knowledge; Nursing
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GİRİŞ

Canlılığın sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için 
homeostazis önemlidir. Böbrekler homeostazis de 
etkin olan sıvı ve elektrolit dengesini sağlamada önemli 
yer tutar. Böbrek fonksiyonları bozuldukça homeostatik 
fonksiyonlar da bozulur. Sıvı ve elektrolit dengesinin 
bozulması, asit baz dengesini bozar, endokrin sistem 
fonksiyonlarını gerçekleştiremez, sonuçta hastalarda 
çeşitli yakınmalar görülür (1,2). Böbrek yetersizliğinde 
homeostazisi sağlayabilmek için hemodiyaliz tedavisi 
yapılmaktadır. Arteriovenöz (AV) fistül hemodiyaliz 
uygulamasını kolaylaştırdığı için, hastanın yaşam 
standartlarını yükseltmek amacıyla en sık uygulanan 
yöntemdir. Ancak fistülün açık kalma süresinin çok uzun 
olmaması büyük bir problemdir (3). AV fistülde açıklık 
oranı bir yıl için %70-85 ve iki yıllık süre içinde %60-65 
arasında bildirilmektedir. Yapılan fistüllerin sorunsuz 
çalışması, hastaların hemodiyalizden faydalanma 
düzeylerini arttırmaktadır. Hemodiyalizde gerekli 
olan kan debisi, yapılacak arteriovenöz anostamozun 
ven tarafındaki debiye bağlıdır. Bunun başarısı ise 
anostomoz tekniğine ve cerrahi için seçilen damarın 
yapısına, fistül bakımına ve hastada başka hastalıkların 
bulunmasına bağlıdır (4).

Bakım gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik 
bakımı hastanın yaşam kalitesini sürdürebilmesi 
açısından önemlidir. Hemşireler hemodiyaliz 
hastalarının bakımını sağlamada sağlık çalışanları 
içerisinde yaşamsal bir üyedir. Hemodiyaliz hemşireleri; 
bakım gereksinimlerinin karşılanmasında bakım 
verici olarak hastalarda hemodiyalize bağlı ortaya 
çıkan sorunların değerlendirilmesi ve önlenmesinde 
hastaların dikkat etmesi gereken konularda danışman 
ve sağlık eğitimcisi olarak ve tedavi edici olarak rol 
oynarlar (5).

Bu nedenle hemşire hemodiyaliz hastalarının fistül 
bakımı ve korunması konusunda bilgi düzeylerini 
belirlemeli ve bilgi konusunda yetersizlik var ise bunu 
gidermelidir. Burada hemşirenin ilk sorumluluğu 
bilgi düzeyi konusunda yetersizlik olup olmadığını 
belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Araştırma hemodiyaliz hastalarının fistül bakımıyla ilgili 
bilgi düzeylerini belirlemek amacı ile yapılan tanımlayıcı 
tiptedir.

Araştırmanın evrenini bir özel diyaliz merkezindeki 65 
ve bir devlet hastanesi diyaliz merkezindeki 55 hasta 
olmak üzere toplam 120 hasta oluşturmuştur. Kateterle 
diyalize giren 17 hasta, ön uygulama yapılan 5 hasta, 
işitme problemi olan 8 hasta ve araştırmaya katılmak 
istemeyen 3 hasta örnek alınmamıştır. Araştırmanın 
örneklemini 87 hasta oluşturmuştur. 
Araştırmada veriler hastaların sosyodemografik 
özelliklerini ve hastalık ile ilgili özelliklerini sorgulayan 
anket formu ve fistül bakımı bilgi formu ile toplanmıştır. 
Literatür incelemesine dayandırılarak hazırlanan 
fistül bakımı bilgi formu 30 sorudan oluşmuştur. Bu 
bilgi formunda, fistül temizliği, fistül bakımı, fistül 
kullanımında karşılaşılan sorunlar ve hastanın fistül 
bilgisi sorgulanmıştır (6). Fistül bakımı bilgi formuna 
verilen cevaplar doğrultusunda sorulara evet diyenler 
doğru cevaplamış kabul edilip bir puan ve hayır cevabı 
yanlış cevaplanmış kabul edilip puansız şeklinde 
kodlanmıştır. Bilgi formunun toplam puanı 0 ile 30 
arasında değişmektedir. 

Araştırmaya başlamadan önce her iki kurumdan da izin 
alınmış, ayrıca hastalardan araştırma için yazılı ve sözlü 
onam alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamına aktarılmış 
ve verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde sayı, 
yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskal-Wallis ve 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

BULGULAR

Hastaların %21.8’i 49-58 yaş grubunda, %63.2’si erkek, 
%58.6’sı ilk okul mezunu, %74.7’si evli ve %40.2’si 
emeklidir.
Hastaların %37.9’unun Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) 
hastalık süresi 2-5 yıl, %40.2’sinin hemodiyalize girme 
süresi 2-5 yıl, %87.4’ü haftada 3 kere hemodiyalize 
girmekte, %63.2’si ilk hemodiyalize subklavyan kateter 
ile girmiş, %44.8’i birinci fistülünü kullanmakta ve  
%80.5’inin fistül yerinde şikayeti olmadığı belirlenmiştir.
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Tablo 1. Hastaların Fistül Bakımı Bilgi Puan Ortalamalarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi

Değişkenler Fistül bakımı  Test  Değişkenler Fistül bakımı Test
  bilgi puan      bilgi puan
  ortalamaları     ortalamaları
  X±SD      X±SD 
Yaş      Hemodiyalize 
      girme süresi
19-28  18.00±5.65
29-38  21.33±3.05 X2=6.347 0-1 yıl  17.41±2.73
39-48  19.23±1.92 P=0.274* 2-5 yıl  19.82±3.18 X2=14,418
49-58  19.63±2.81   6-9 yıl  17.39±3.84 P=0,013*
59-68  17.27±3.95   10-12 yıl  17.00±4.35
69 ve üzeri 18.69±3.90   13-15 yıl  20.45±1.75
      16 yıl ve üzeri 19.00±0.00 
Cinsiyet      Hemodiyalize 
Kadın  18.37±3.30 Z= -O,889 girme sıklığı/hft   Z= -1,508
Erkek  18.94±3.46 P=0,374** 2  17.27±4.40 P=0,132** 
      3  18.94±3.21 
Eğitim      İlk hemodiyaliz    X2=4,183
Okur yazar 16.66±3.72   uygulama yeri   P=0,124*
İlkokul  18.88±3.34 X2=8,793 AV fistül  19.36±3.37
Ortaokul  19.14±3.48 P=0,118* Femoral kateter 15.00±1.41
Lise  17.80±2.38   Subklavian kateter  18.52±3.38
Üniversite 21.57±2.37
Diğer  17.54±3.64
Medeni durum     Açılan fistül sayısı  X2=4,325
Evli  18.75±3.40 Z= -0,049 1  19.10±3.29 P=0,504*
Bekar  18.68±3.46   2  18.77±3.75 
    P=0,961** 3  17.54±2.65
      4  20.00±0.00
      5  19.00±5.29
      6  16.50±0.70 
Meslek      Fistül yerinde    Z= -1,194
      şikayet
Serbest  19.38±2.29   Var  19.64±2.93 P=0,232**
Memur  19.25±5.25 X2=3,137 Yok  18.52±3.48
İşçi  15.66±3.78 P=0,535*
Emekli  19.02±3.59
Ev hanımı 18.37±3.30 
KBY hastalık süresi
0-1yıl  18.00±2.12
2-5yıl  19.24±3.35 X2=5,630
6-9 yıl  17.17±4.05 P=0,229*
10-14 yıl  19.46±3.35
15 yıl ve üzeri 19.15±3.07

*  Kruskal-Wallis Testi       **  Mann-Whitney U testi



Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, 
meslek, hastalık süresi, haftalık hemodiyalize girme sık-
lığı, ilk hemodiyaliz uygulama şekli, açılan fistül sayısı, 
fistül yerinde şikayet durumu ve fistül bakımı bilgi puan 
ortalamaları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlam-
sız (p>0.005), hemodiyalize girme süresi ve fistül bakı-
mı bilgi puan ortalamaları arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0.005) olarak saptandı.

TARTIŞMA

Hemodiyaliz hastalarına uygulanan yeterli diyaliz,  
böbrek yetmezliğine ve diyalize bağlı morbidite ve 
mortalitenin azalmasını, diyalize bağlı gelişebilecek 
komplikasyonların önlenmesini dolayısıyla hastanın 
kaliteli yaşam sürdürmesini sağlar(7,8). Hemodiyalizin 
yeterliliğini etkileyen faktörler arasında hastanın 
kendisiyle ilişkili fistül bakımı, önerilen ilaç ve diyet 
tedavisine uyma,  hemodiyaliz seansına ve süresine 
bağlı kalma gibi faktörler de vardır (9,10). Hemodiyaliz 
hemşiresi hastanın fistülünün yönetiminden 
sorumludur. Hasta eğitimi, hastaların hastalığa ve 
uygulanan işlemlere uyumunu arttırır ve hemşirelerin 
önemli rollerinden biridir (11).

Çalışmamızda hastaların fistül bakımı konusunda 
bilgilerinin orta düzeyde (18.7±19.0)  olduğu 
belirlenmiştir. Öztürk ve arkadaşları çalışmasında 
hemodiyaliz uygulanan hastaların fistül bakımına 
ilişkin bilgi düzeylerinin iyi olduğunu saptamışdır (12). 
Mollaoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında eğitim öncesi 
hastaların AV fistül bakımı konusundaki bilgi düzeylerinin 
orta olduğu belirlenmiştir (11). Biçer ve arkadaşları 
çalışmalarında hastaların %78.6’sının fistül bakımına 
özen gösterdiklerini, %73.2’sinin fistül bakımını bildiğini 
belirlemişlerdir (13). Öztürk’ün  çalışmalarına göre 
çalışmamız sonucunda hastaların fistül bakımı bilgi 
puanları düşük, Mollaoğlu ve ark. çalışması ile fistül 
bakımı bilgi puanları aynı düzeydedir. Çalışmamızın bu 
sonucu hastaların fistül bakımı hakkında bilgi eksikliği 
olduğunu ve buna yönelik hemşirelik girişimlerinin 
uygulanmadığını düşündürmektedir. Çalışmamızın bu 
sonucu doğrultusunda; hemodiyaliz hemşirelerinin 
hastanın fistül yönetimi sorumluluğunu yerine 

getiriyorlar mı? sorusunun cevaplanması için gerekli 
araştırmaların yapılması, hastalara fistül bakımı ve 
korunması hakkında etkin ve sürekli eğitim verilmesi 
önerilebilir.

Aktaş’ın çalışması sonucunda hastaların diyalize devem 
etme süreleri ile bilgi puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlılığa rastlanmamıştır(6). 
Öztürk’ün çalışmasında Hemodiyaliz süresi ile Fistül 
Bakımı Bilgi Formu ortalama puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki belirlenmemiştir(14). 
Çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak 
hastaların hemodiyalize girme süresi ve fistül bakımı 
bilgi puan ortalamaları arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p<0.005). Hemodiyalize girme yılı 
arttıkça hastaların fistül bakımı bilgi puan ortalamaları 
da artmıştır. Bu durum hemodiyaliz tedavisine yeni 
başlayan hastaların yeteri kadar bilgilendirilmediğini 
düşündürmektedir, bu da hemşirelik bakımının 
yetersizliğinin bir sonucu olabilir. Araştırmamızın bu 
sonucu doğrultusunda; bu durumun hemşirelik bakımı 
yetersizliğinden mi kaynaklandığını ortaya çıkaracak 
araştırmaların yapılması ve diyaliz hemşirelerinin, hasta 
ve ailesine eğitim vermeye teşvik edilmesi önerilebilir.

SONUÇ

Çalışmamıza göre; hastaların fistül bakımı konusunda 
bilgilerinin orta düzeyde, hemodiyalize girme süresi ve 
fistül bakımı bilgi puan ortalamaları arasındaki ilişkinin 
anlamlı olduğu belirlenmiştir. 
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ÖZET
Amaç: Bu retrospektif randomize çalışmanın amacı sutur kullanılmadan yapılan mesh ile inguinal herni onarı-
mında  erken ve kronik komplikasyonlar ve postoperatif ağrıyı değerlendirmektir.
Materyal ve Metod: Ocak 2010 ve ocak 2013 yılları arasında 218 hasta inguinal herni nedeni ile opere 
edildi.İnkarsere inguinal herni, femoral herni ve nüks herni nedeni ile 120 hasta çalışma dışı tutuldu. Doksan 
sekiz hastaya Lichtenstein ve sütürsüz yöntem kullanılarak inguinal herni onarımı yapıldı. Hastalar  Lichtenstein 
grubu (n = 46) ve sutursuz onarım grubu (n = 52)  olarak iki grupta incelendi. Hastanın yaşı, cinsiyeti, ameliyat 
süresi, erken komplikasyonlar ve uzun vadeli sonuçları (nüks ve ağrı) değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada   yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir fark yoktu (P> 0.01). Ortalama operasyon süresi 
sütürsüz mesh grubunda grubunda( 30.6 ± 3.72 dakika) linchsteinstein grubuna göre (45.3 ± 6.84 dakika) daha 
düşük idi (p <0.001).  Erken komplikasyonlar ve nüks açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P> 0.01) . 
Ortalama visual ağrı skala değeri  postoperatif 1. haftada Sütürsüz onarım grubunda 2.0 ± 1.08 ve  Linchsteins-
tein grubunda 4.3 ± 1.62 (p <0.001), birinci ayda sırası ile 1.7 ± 0.60  ve 2.4 ± 1.45(p: 0.012), 12. ayda ise sırası 
ile  1.2 ± 0.41 ve 1.5 ± 1.33 (p :0.145 ) idi.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları sutursuz mesh ile inguinal herni onarımının efektif ve güvenilir olduğunu gös-
termektedir. Poliprolen yüksek ağırlıklı mesh kullanılmasının yerine sutursuz onarım ile postoperatif ağrı ve 
maliyet azalmaktadır. 

Anahtar kelimeler: İnguinal herni; Mesh tespiti; Ağrı

ABSTRACT
Aim: The aim of this retrospective randomized study was to evaluate the effect of sutureless-mesh technique, 
which is used to repair inguinal hernia, on early and chronic complications and postoperative pain.
Materials and Methods: A total of 98 patients underwent inguinal hernia repair using the Lichtenstein 
and sutureless methods respectively. The patients were analyzed in two groups according to the surgical 
procedures, namely the Lichtenstein group (n = 46) and the sutureless mesh group (n = 52). The age and 
gender of patients, operation time, early complications and the long-term results (recurrence and pain) were 
evaluated.
Results: There was no significant difference in age and gender between groups (p> 0.01).  The mean 
duration of operation was 30.6 ± 3.72 minutes in the sutureless-mesh group and 45.3 ± 6.84 minutes in the 
Linchsteinstein group, which exerted statistically significant difference, (p <0.001). There was no statistical 
difference in terms of early complications and recurrence between the groups (p> 0.01). The mean Visual pain 
scale (VSA) values were 2.0 ± 1.08  in the Sutureless-mesh group  and 4.3 ± 1.62  in the Linchsteinstein group 
in the first week (p <0.001) , 1.7 ± 0.60  in the Sutureless-mesh group  and 2.4 ± 1.45  in the Linchsteinstein  
group in the first month (p: 0.012) and finally 1.2 ± 0.41 in the Sutureless-mesh group  and 1.5 ± 1.33 in the 
Linchsteinstein  group during the first 12 months (p :0.145 ). 
Conclusion: The suturless-mesh method did not affect early and late postoperative complications. The 
results of our study indicated that the suturless-mesh method could be safely and effectively used for inguinal 
hernia repair. 

Key words: Inguinal Hernia; Mesh Fixation; Pain
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INTRODUCTION

Inguinal hernia repair is one of the most common 
operations performed in general surgery. Operation 
techniques have also changed and started to repair 
with mesh alongside the conventional methods in the 
process. Tension-free hernia repair with alloplastic 
material was first used by Lichtenstein (1), and because 
of the decrease in the rate of recurrence is currently 
considered the gold standard (2,3).

The use of different graft has begun to produce some 
complications. The most common of these are chronic 
pain and foreign body sensation on the groin. These 
complications can disrupt patients’ quality of life and 
may have socio-economic impact. A lot of theories 
have been put forth to account for the chronic pain. 
These are intraoperative tissue and nerve damage, 
inflammatory reactions and scar formation after mesh, 
the mesh fixation sutures and etc. (4,5). Therefore, 
different types of mesh and different fixing mesh 
materials (Tissucol/ tissue glue, Baxter Healthcare, 
Deerfield, IL) have been used (5).

Early and late postoperative complications such 
as seroma, infection and pain were investigated in 
the Lichtenstein hernia repair with polypropylene 
mesh and in sutureless method of hernia repair with 
polypropylene mesh in our retrospective study.

MATERIALS AND METHODS

Patients
A total of 218 patients with inguinal hernia were 
operated between January 2010 and January 2013. 
120 patients who had incarcerated, femoral, recurrent 
hernia were excluded from the study. All operations 
were performed by the same surgeon and verbal and 
written information were given to the patients before 
the operation. Written consent was obtained from all 
patients.

A total of 98 patients, were underwent inguinal hernia 
repair with using Lichtenstein and sutureless method.
The patients were analyzed in two groups according 
to the surgical procedure they received, namely the 
Lichtenstein group (n = 46) and the sutureless mesh 

group (n = 52). The age and gender of patients, 
operation time, early complications and the long-term 
results (recurrence and pain) were obtained from the 
hospital records. 

Surgical technique
The same process for operations was applied to all of 
the patients (spinal anesthesia, a single dose for the 
prevention of cephalosporin, shape and length of the 
incision, the inguinal nerve protection, including the 
protection of cremasteric muscle). Hernia sac was 
identified, ligated and excised in the Lichtenstein group 
and hernia sac was become to normal anatomy with 
the help of mesh plug in the sutureless-mesh group (6). 
Heavyweight 6x11 cm (85 g / m2) polypropylene mesh 
to cover the approximately 2 cm medial to the pubic 
tubercle was spread to the inguinal area. The mesh was 
fixed to floor with continue 2-0 polypropylene sutures.
Hernia sac was inverted with the help of a funnel-
shaped mesh plug which was a 6x11 cm heavy-weight 
(85 g / m2) a polypropylene mesh after dissection of 
hernia sac in the sutureless-mesh group. Heavyweight 
6x11 cm (85 g / m2) polypropylene mesh to cover the 
approximately 2 cm medial to the pubic tubercle was 
spread to the inguinal area. Pressure was applied for 5 
minutes with the aid of sterile gauze and no suture was 
used for fixing the mesh.

Fascia, subcutaneous tissue and the skin were closed 
in the same way and a pressure dressing was made 
in all of the patients. Duration of the operations was 
recorded. At the post-operative 3rdhour patients were 
allowed to oral intake and 2 doses of paracetamol as a 
pain reliever was used for the first 24 hours. All patients 
were discharged on postoperative 1stday. 

Follow-Up
All patients were evaluated in terms of postoperative 
complications, groin pain and hernia recurrence at 
postoperative 1st week, 1st and 6th months and 1st 
year. Pain assessment was carried out according to 
the visual analog scale. Visual Analogue Scale (VAS) is 
used to convert digitized some values which cannot be 
measured in numbers.  Zero represents the absence of 
pain and 100 mm represents the most intense pain (7). 
Clinical examinations were made by another surgeon 
who was unfamiliar with the groups.
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STATISTICAL ANALYSIS

The data were analyzed using SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences, vol. 16.0, Chicago, IL, USA). 
Continuous variables were expressed with their mean 
± Standard deviation (SD) and were compared with the 
Mann–Whitney U test, while categorical variables were 
compared with chi-square test or Fisher’s exact test, as 
appropriate. The level of statistical significance was set 
at 0.01.

RESULTS

The data related to the age, gender and the operation 
time was given in detail in Table 1. Accordingly, there 
was no significant difference in age and gender between 
groups (p> 0.01).  The mean duration of operation was  
30.6 ± 3.72 minutes in the sutureless-mesh group and 
45.3 ± 6.84 minutes in the Linchsteinstein group, which 
exerted statistically significant difference (p <0.001). 

Early and late complications and VAS values were 
shown in Table 2. There was no statistical difference in 
terms of early complications and recurrence between 

the groups (p> 0.01). 4 patients had complications in 
the sutureless-mesh group (1 seroma, 2 hematoma, 
1 recurrence) and 9 patients had complications in the 
Linchsteinstein group (3 surgical site infection and 
abscess, 2 seroma, 2 hematoma, 2 recurrence). The 
cause of infection was detected as suture materials 
used in the mesh fixation. Medical treatment was used 
for seroma and hematoma and they were absorbed on 
the 1st month. Infected suture material was removed 
with local anesthesia and wound was allowed to 
secondary healing after drainage. Transabdominal pre-
peritoneal (TAPP) hernia repair was used for hernia 
recurrence in 3 patients. 

The mean VSA values were 2.0 ± 1.08  in the sutureless-
mesh group  and 4.3 ± 1.62  in the Linchsteinstein 
group in the first week (p <0.001) , 1.7 ± 0.60  in 
the sutureless-mesh group  and 2.4 ± 1.45  in the 
Linchsteinstein  group in the first month (p: 0.012) and 
finally 1.2 ± 0.41 in the sutureless-mesh group  and 1.5 
± 1.33 in the Linchsteinstein  group during the first 12 
months(p :0.145 ). 

Table 1. Patients demographic data
 
   sutursuz  linchsteinstein  p
No of patients  52  46 
Age (years, mean+-SD) 41.8±16.74 43.8±14.30  NS
Gender (Male/female) 46/6  38/8   NS
Operation   30.6±3.72 45.3±6.84  <0.001
time(min.mean+-SD)

NS non-significant difference

P<0.001; presence of statistically significant difference 



Table 2. Postoperative complications and inguinal pain
 
             without suture linchleinstein p
Surgical site infection and abse 0(%0)  3(%6.5)  0.107
Seroma    1(%1.9)  2(%4.3)  0.606
Hematoma   2(%3.8)  2(%4.3)  0.935
Recurrence   1(%1.9)  2(%4.3)  0.511
1-week postoperative pain (VAS) 2.0±1.08  4.3±1.62  <0.001
( mean+-SD) 
1-month postoperative pain (VAS) 1.7±0.60  2.4±1.45  0.012 
( mean+-SD) 
1-year postoperative pain (VAS) 1.2±0.41  1.5±1.33  0.145 
( mean+-SD)

VAS visual analog scale

P<0.001; presence of statistically significant difference 

DISCUSSION

Recurrence rate has decreased to an acceptable level 
with the use of mesh in hernia surgery. Short and long-
term complications have been seen with the increasing 
use of mesh materials. The most common postoperative 
complications are chronic groin pain, foreign body 
sensation and mesh infections. Postoperative chronic 
groin pain was defined as pain lasting more than 3 
months after the operation (8). Many different types 
of mesh and mesh fixation methods have been tried to 
reduce these complications. There are many theories 
concerning the post-operative chronic groin pain. One 
of them is inflammatory reaction and scarring after the 
use of mesh. To prevent this, lightweight mesh (LWM) 
which was lighter than 50g / m2 and with a  pore size 
wider than  1mm was used in  hernia repair instead 
of heavyweight mesh(HWM) with a has conventional 
small pore size (9). However, there was no difference 
in terms of post-operative groin pain in comparison 
with certain HWM and LWM studies (10,11). In 
contrast, some other studies was reported to be less 
postoperative groin pain on the use of LMW (12,13). 
Sajid et al. (4) published a study which included 2310 
patients and compered HWM and LWM in inguinal 
hernia operation and reported that the weight of mesh 
had no effect on the operation time, perioperative 
complications, postoperative pain, testicular atrophy 

and the recurrence rate but the chronic pelvic pain was 
defined as less visible in in patients with light weight. 
It has been reported that suture and other mesh 
stabilizer materials can lead to nerve compression 
and may cause resistant neuropathic pain and the use 
of fibrin glue can reduce to postoperative pain (14). 
Campanelli et al. (5) published the results of fibrin glue 
(tissue glue / Tissucol) with respect to complications 
and pain. The 1-year follow up of patients resulted 
in less visible complications and pain, which was also 
supported by other studies (15,16). Another method 
of reducing the chronic pain problems after inguinal 
hernia operations is the use of self-fixating polyprolene 
mesh. Chatzimavroudis et al. (17) published a study 
which compered self-fixating polyprolene mesh with 
fixing the mesh with sutures and reported that self-
fixating polyprolene group had shorter operating time, 
and there was no difference in postoperative pain 
and recurrence rate. Other studies reported that the 
use of self-fixating polypropylene mesh reduced the 
postoperative pain (18.19). The disadvantage of this 
mesh is that it is more expensive than regular mesh and 
accordingly, it increases operating costs. In our study, 
we used HWM instead of self- fixating polypropylene 
mesh, which reduced the cost and the operation time 
was significantly shorter in the sutureless-mesh group. 
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In the early stages, postoperative pain was seen less 
in the sutureless-mesh group. In contrast, there was 
no difference between the two groups in the terms 
of recurrence, early complications and chronic pain. 
However, this study had some limitations, specifically 
in terms of small size of patients and short follow-up 
period.
In conclusion, the results of our study indicated 
that the suturless-mesh method can be safely and 
effectively used for inguinal hernia repair. The use of 
polypropylene HWM instead of self- fixating mesh 
for reducing the postoperative pain can also reduce 
the cost. Larger randomized prospective studies are 
needed to verify these results.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada daha önceden farklı nedenlerle trakeotomi uygulanmış 25 pediatrik hasta ele alındı. 
Endikasyonlar, komplikasyonlar ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Çocuklarda trakeotomi uygulaması 
hakkında deneyimlerimizi paylaşmayı ve özellikle kulak burun boğaz ve pediatri kliniklerinde görev yapan he-
kimlere bu konu ile ilgili fikir vermeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: 2006 ve 2015 yılları arasında trakeotomi uygulanan 25 çocuk hasta (n=17, 68% erkek; 
n=8, 32% kız) retrospektif olarak değerlendirildi. Trakeotomi endikasyonları, erken ve geç komplikasyonlar, 
dekanülasyon süresi ve trakeotomi sonrası akıbetleri kaydedildi.
Bulgular: En sık trakeotomi endikasyonu uzun entübasyon süresi idi (n=19, 76%). Solunum yetmezliği (n=9, 
36%), nöromusküler hastalıklar (n=4, 16%), büyük cerrahi sonrası süreç (n=3, 12%) ve enfeksiyon / sepsis ilişkili 
hastalıklar (n=2, 3.8%) uzun entübasyona neden olan durumlardı. Trakeotomi 6 (%24) çocuk hastada üst hava 
yolu obstrüksiyonu nedeni ile uygulandı. Ortalama entübasyon süresi 18.7±15 gün idi. Erken ve geç komplikas-
yon oranları her ikisi de %8 idi. Dekanülasyon başarısına 8 (%32) çocukta ulaşıldı. Trakeotomi sonrası ortalama 
dekanülasyon süresi 29.4±20.8 gün idi. Trakeotomi sonrası hayatını kaybeden hasta sayısı 12 (48%) idi.  
Sonuç: Biz çocuklarda trakeotomi endikasyonları, komplikasyonları ve sonuçlarını ele alarak bu konuda güncel 
bir bilgi sunmayı hedefledik. 

Anahtar kelimeler: Trakeotomi; Çocuk; Endikasyonlar; Komplikasyonlar; Dekanülasyon

ABSTRACT
Aim: In this study 25 pediatric patients that underwent tracheotomy due to different reasons were evaluated 
and the indications, complications due to tracheotomy and the results after the procedure were detected. 
We wanted to share our experience about the use of tracheotomy in children and aimed to give an idea to 
clinicians especially those working in Otolaryngology and Pediatric departments.  
Material and Methods: Twenty five children (n=17, 68% boys; n=8, 32% girls) applied tracheotomy between 
2006 and 2015 were analyzed retrospectively. The indications of tracheotomy, early and late complications, 
the time of decannulation and results after tracheotomy were recorded.
Results: Prolonged intubation was the most common indication (n=19, 76%) for tracheotomy. Respiratory 
failure (n=9, 36%), neuromuscular diseases (n=4, 16%), postoperative period following major surgery (n=3, 
12%) and infection/sepsis related diseases (n=2, 3.8%) were the causes of prolonged intubation. Tracheotomy 
was performed for upper airway obstruction in 6 (24%) children. The mean intubation time was 18.7±15 days. 
Early and late complication rates were 8% respectively. Decannulation success was observed in 8 children 
(32%). Mean decannulation time after tracheotomy was 29.4±20.8 days in the patients. The number of 
patients died after tracheotomy was 12 (48%).
Conclusion: We evaluated the indications, the complications due to tracheotomy and the results after the 
procedure in children and aimed to give an up-to-date information.

Key words: Tracheotomy; Child; Indications; Complications; Decannulation
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INTRODUCTION

Tracheotomy is a surgical procedure for various indica-
tions in all age groups, such as ventilator dependence 
and airway obstruction. It has been used in children 
since the 17th century. The indications for tracheotomy 
have been well-known in adults. However we don’t 
have enough information about the pediatric populati-
on (1). Prolonged intubation period usually has several 
complications. So we need some other methods, like 
tracheotomy, which is a good alternative (2). Trache-
otomy is an effective way of respiration and removal 
of tracheobronchial secretions (3). Tracheotomies ge-
nerally preferred in children with an airway obstruction 
or a neurological problem (4). Tracheotomy in children 
has been shown to be safer than prolonged intubati-
on and has fewer complications (5). However, there is 
a lack of published reports regarding the indications 
and complications of tracheotomy among pediatric 
patients requiring prolonged mechanical ventilation. In 
our study we evaluated the reason and complications 
of the tracheotomy, the duration of intubation and the 
results of the patients after tracheotomy.

MATERIAL AND METHOD

We reviewed retrospectively the records of children 
applied tracheotomy at our hospital between 2006 and 
2015. Twenty-five children patients were analyzed. We 
detected the indications of tracheotomy, early and late 
complications and the time of decannulation. Compli-
cations within the first week of the tracheotomy were 
defined as early and those occurring beyond one week 
after the tracheotomy were defined as late complica-
tions.
All of the tracheotomies were performed by ear, nose 
and throat (ENT) surgeons under general anesthesia. 
We used horizontal midline skin incision, converted 
to a vertical one in lower skin layers to protect large 
vessels of the thyroid plexus and thyroid gland well. In 
children, a vertical incision is used on trachea without 
removing a tracheal cartilage window. The tracheo-
tomy tube is inserted after applying anterolateral trac-
tion on the stay sutures. Postoperative care was perfor-
med and the first cannula change was seven days after 
the surgical procedure in children. 

During the eight-year study period, 25 children (n=17, 
68% boys; n=8, 32% girls) underwent tracheotomy. The 
median age of children at the time of tracheotomy was 
62±71.3 months (range: 1 day - 192 months). 
Indications
Prolonged intubation was the most common indication 
(n=19, 76%). The main causes for prolonged intubati-
on were respiratory failure (n=9, 36%), neuromuscular 
diseases (n=4, 16%), postoperative period following 
major surgery (n=3, 12%) and infection/sepsis related 
diseases (n=2, 3.8%). Tracheotomy was performed for 
upper airway obstruction in 6 (24%) children. The most 
common cause for upper airway obstruction was cra-
niofacial anomaly, which was detected in 3 children. 
Table 1 shows the indications of tracheotomy in the pe-
diatric group. The mean intubation time was 18.7±15 
days (range 1-41 days).

Table 1. Indications of Tracheotomy in Children                                                                                                                                         
                             
Indications                  n (%)
Upper airway obstruction
Craniofacialanomaly                          3 (12%) 
Head and neck malignancy               1 (4%) 
Laryngotrachealstenosis                    2 (8%) 
Vocal fold paralysis                             0 (0%) 
Prolonged intubation
Neuromuscular disease                     4 (16%) 
Postoperative period following major surgery  3 (12%) 
Infection/sepsis-related disease  3 (12%) 
Respiratory failure   9 (36%)

Complications
Early and late complication rates were 8% respectively. 
The most common early complication was tube/venti-
lation problem (8%), whereas late complications were 
suprastomal granulation (n=1, 4%) and stomal infection 
(n=1, 4%). Table 2 demonstrates the specific types and 
prevalences of these postoperative complications.
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Table 2. Complications of Tracheotomy in Children 

Complications                                                                n  (%)
Early
Hemorrhage                                                                   0 (0%) 
Accidental decannulation                                              0 (0%) 
Pneumothorax                                                                0 (0%) 
Tube/ventilation problem                                              2 (8%) 
Late
Tracheocutaneous fistulae                                            0 (0%) 
Suprastomal granulation                                               1 (4%) 
Stomal infection                                                            1 (4%)

Decannulation
Decannulation success was observed in 8 children 
(32%). Mean decannulation time after tracheotomy 
was 29.4±20.8 days in the patients (range: 11-66 
days). The number of patients died after tracheotomy 
was 12 (48%), and none of the deaths were related to 
tracheotomy. The most common cause of the deaths 
was MODS (multi organ disfunction syndrome) (n=4, 
16%). Other causes of death were infection (n=3, 12%), 
ARDS (acute respiratory distress syndrome) (n=2, 8%), 
cancer (n=1, 4%), neuromuscular disorders (n=2, 8%). 
The mean time between tracheotomy and death was 
27±31.7 (min=2, max=105) days. 

DISCUSSION

We have limited information about the use of tracheo-
tomy among pediatric patients with prolonged mecha-
nical ventilation. Lewis et al. published a study of trac-
heotomy use in pediatric patients in North America. 
The data used was from 1997, which might not repre-
sent current practice (6). We evaluated 25 pediatric pa-
tients that underwent tracheotomy due to different re-
asons and detected the indications, complications due 
to tracheotomy and the results after the procedure. 
The number of children having tracheotomy is gro-
wing due to the increased survival rates of premature 
infants, and children with chronic or terminal diseases 
(7). Tracheotomy is avoided in pediatric patients that 
need a prolonged intubation if it is possible (8,9). Over 
the last few years, the clinical characteristics of children 
undergoing a tracheotomy have changed (10). Howe-
ver prolonged intubation has become the only indica-

tion for tracheotomy in recent years (11). Subglottic 
stenosis, tracheomalacia, bilateral vocal cord paralysis, 
craniofacial syndromes, neoplastic conditions, such as 
respiratory papillomatosis and subglottic hemangio-
mas are leading causes for a prolonged intubation that 
results in a tracheotomy (12-14). Süslü et al. (15) de-
tected that the most common causes of tracheotomy 
in children were respiratory failure (45.3%), neuromus-
cular diseases (20.8%) and postoperative period after 
major surgery (15.1%). In our study the most common 
causes of tracheotomy were the same; respiratory fa-
ilure (n=9, 36%), neuromuscular diseases (n=4, 16%), 
and postoperative period following major surgery (n=3, 
12%).

In the case of prolonged intubation period in infants 
and children there are several risks like accidental ex-
tubation, vocal cord paralysis, subglottic stenosis and 
upper-lower airway infections. Tracheotomy provides 
some advantages by decreasing the infection risk, 
avoiding long term sedation, decreasing the respirati-
on work, causing easier mobilization and oral feeding 
with oropharyngeal coordination, which is more im-
portant for children (2). However tracheotomies also 
have some risks including airway obstruction, mucus 
plugging, cannule displacement, bleeding and infection 
(16). Some of these risks can cause a respiratory arrest 
(17). Berry et al.(18) looked the data from 36 pediatric 
centers, and followed 917 children from 2002 to 2007. 
Nearly 19 % of this cohort experienced tracheostomy-
related complications. Most of the tracheal complica-
tions seen after tracheotomy in children results from 
intubation (5). On the other hand, it has been reported 
that vocal cord ulceration and subglottic inflammation 
are more common in patients undergoing prolonged 
intubation compared to tracheotomy (19). According 
to the literature the most common early complications 
of tracheotomy are pneumomediastinum and pneu-
mothorax. The frequency of both complications has 
been decreasing because of the declining in urgent 
tracheotomies. The most frequent late complication of 
tracheotomy has been reported as tracheal stenosis in 
many studies (20,21). Four of our cases had complicati-
ons related to the tracheotomy. 
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They did not have any long term complication during 
their follow-up.

We also followed these patients after tracheotomy for 
survey. Twelve of them died in this period of time and 
none of the death was related to the tracheotomy. We 
also listed the time they spent as intubated. Wakeham 
et al.(23) evaluated 872 pediatric patients applied a 
tracheotomy tube. The time between initiation of mec-
hanical ventilation and insertion of a tracheotomy tube 
was 14.4 days (7.4–25.7). Fifty-two (5.9 %) of that pati-
ents died before pediatric intensive care unit discharge, 
808 (92.7 %) were discharged with a tracheotomy in 
place, 422 (48.4 %) were discharged with mechanical 
ventilation, and 12 (1.4 %) were decannulated prior to 
discharge. In another study performed in Cardiologic 
intensive care unit on pediatric population the morta-
lity ratio was 48%. The most often causes of the mor-
tality were sepsis and the cerebrovascular accident. All 
the cerebrovascular accident cases occurred before 
tracheotomy. The time between initiation of mechani-
cal ventilation and insertion of a tracheotomy tube was 
25.1±11 days (22). In a study performed by Holscher et 
al.(24) the mean timing for tracheotomy in all patients 
was post-injury day 10±8 (0–38 days). It was 18.7±15 
days in our study.

Our aim is to give an up-to-date idea about the use of 
tracheotomy in children. It is important to know about 
tracheotomy in children to be able to detect indicati-
ons, probable complications and the results after the 
tracheotomy.
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ÖZET
Amaç: Sitomegalovirus (CMV) Herpesviridae ailesinin Beta herpes virinae alt ailesinden bir DNA vi-
rüsüdür. CMV enfeksiyonu yaygın bir enfeksiyondur ve gebelikte geçirilmesi gelişmekte olan fetüs 
için ciddi zararlar meydana getirebilir. Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniğine başvuran gebe 
kadınlarda CMV’nin IgM ve IgG tipi antikorlarının seroprevalanslarının tespit edilmesi amaçlanmış-
tır. Literatürde, Rize yöresinde bu çalışmayla ilişkili veri bulunmamaktadır
Materyal ve Metod: Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniğine 2009-2014 tarihleri arasında 
başvuran 874 gebenin CMV IgM ve 210 gebenin CMV IgG antikor değerleri retrospektif olarak 
incelendi.
Bulgular: CMV IgG ölçümüne göre olguların %0,5’inin (n=1) CMV IgG sonucu negatif, %99,5’inin 
(n=209) CMV IgG sonucu pozitif olarak saptanmıştır. CMV IgM ölçümüne göre olguların %96,9’unun 
(n=847) CMV IgM sonucu negatif, %0,5’inin (n=4) ara değer ve %2,6’sının (n=23) CMV IgM sonucu 
pozitif olarak saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışma ile Rize ilinde 5 yıllık periyotta gebe polikliniğine başvuran gebe kadınlardaki 
CMV seroprevalansı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Sitomegalovirus; Seroprevalans; Gebelik

ABSTRACT
Aim: Cytomegalovirus (CMV) is a DNA virus of the Beta herpes virinae Subfamily And Herpes viridae 
Family. CMV infection is a common viral infection in pregnancy and may have severe consequences 
for the developing fetus. In the present study we aimed to investigate seroprevalance of CMV Ig M 
and Ig G among pregnant women who were admitted to our obstetric outpatient clinic. To the best 
of our knowledge there has been no data in the literature of this subject in Rize region. 
Materials and Methods: In this retrospective study, 874  pregnant women were investigated for 
CMV IgM antibodies and 210 pregnant women were investigated for CMV IgG antibodies,  who 
were admitted to our obstetric outpatient clinic between 2009-2014 
Results: CCMV IgG results of the patients were: 0,5% (n=1) negative, 99,5% (n=209) positive. CMV 
IgM results of the patients were: 96,9% (n=847) negative, 0,5% (n=4) gray zone and 2,6% (n=23) 
positive. 
Conclusion: In the present study seroprevalance of CMV was detected among pregnant women 
who were admitted to our hospital for a 5-year period in Rize region 

Key words: Cytomegalovirus; Seroprevalence; Pregnancy
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GİRİŞ

Sitomegalovirus (CMV) Herpes viridae ailesinin  Beta 
herpes virinae alt ailesinden bir DNA virüsüdür (1). CMV 
enfeksiyonu gebelikte yaygın bir viral enfeksiyondur 
(2) ve gelişmekte olan fetusta ciddi zararlar meydana 
getirebilir (3). Canlı doğumların yaklaşık  %  0.15–2.0 
CMV ile enfekte olur (4) ve bu durum sensonöral 
sağırlıktan multi organ yetmezliğine kadar geniş bir 
yelpazede semptomlara yol açabilir (3). 

Annenin primer enfeksiyonları kadar sekonder 
enfeksiyonları da konjenital CMV sendromuna yol 
açabilir (5). CMV bulaşı kişiden kişiye direk temas 
ile olur (1). Ancak özellikle immun yetmezliği olan 
kişilerde kan transfüzyonu yoluyla bulaşan CMV 
ciddi semptomlara yol açabilir (6). Immun yetmezlikli 
kişilerde CMV enfeksiyonuna bağlı pnomoni, retinit, 
hepatit, ensefalit ve diğer organ tutulumları gibi ciddi 
komplikasyonlar bildirilmiştir (7).

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesinde  hastaneye 
rutin muayene için başvuran gebe kadınlarda CMV’nin 
IgM ve IgG tipi antikorlarının seroprevalanslarının 
yanısıra 25 yaş ve altı, 26-35 arası, 36 ve üzeri 
yaş grubuna göre dağılımının da tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.  Literatürde, Rize ilinde bu çalışmayla 
ilişkili veri bulunmamaktadır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışmada hastanemizin gebe polikliniğine 2009 
-2014 tarihleri arasında başvuran 874 gebenin CMV 
IgM ve 210 gebenin CMV IgG antikor değerleri 
retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş olarak 25 
ve altı, 26-35 arası, 36 ve üzeri olarak 3 gruba ayrıldı. 
Hastaların antikor değerleri hastanemiz Mikrobiyoloji 
ve Klinik Mikrobiyoloji Seroloji Laboratuvarında Abbott 
firmasının Architect CMV-IgG ve IgM ticari kitleri 
kullanılarak saptandı. Polikliniklere rutin gebelik takibi 
için başvuran kadınlardan alınan kan örneklerinden 
santrifüj sonrası ayrılan serumlar bekletilmeden 
aynı gün içerisinde kemilüminesan mikro partikül 
immünoassay (CMIA) yöntemi (Architect, Abbott, 
USA) ile çalısıldı. Sonuçlar değerlendirilirken kitin 
değerlendirme kriterlerine uygun olarak anti-CMV IgG 

için <6.0 değerler negatif, 6.0 - 6.0 arası değerler ara 
değer, >= 6.0 değerler pozitif olarak kabul edildi. Anti-
CMV IgM için < 0.85 değerler negatif, 0.85 – 1.0 arası 
değerler ara değer, >= 1.0 değerler ise pozitif olarak 
kabul edildi.

İstatistiksel analizler için NCSS (NumberCruncher 
Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis 
andSample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) 
programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken 
tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart 
Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) 
normal dağılım göstermeyen CMV IgG ve IgM 
ölçümlerinin yaş gruplarına göre değerlendirmelerinde, 
Kruskal Wallis Test ve farklılığa neden çıkan grubun 
tespitinde Mann Whitney U Test kullanıldı. Anlamlılık 
p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi. 
Araştırma öncesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
onay alınmıştır.

BULGULAR

Çalışma, CMV IgG bakılan 210 olgu ve CMV IgM 
bakılan 874 olgu üzerinde  yapılmıştır. CMV IgG bakılan 
grupta çalışmaya katılan olguların yaşları 18 ile 52 
yıl arasında değişmekte olup, ortalama 30,51±6,10 
yıl olarak saptanmıştır. Olguların %23,3’ü (n=49) 25 
yaş ve altında gözlenirken, %57,6’sı (n=121) 26 ile 
35 yaş arasında ve %19’u (n=40) 36 yaş ve üzerinde 
gözlenmektedir. Çalışmaya katılan olguların CMV IgG 
ölçümleri 0,00 ile 500,00 arasında değişmekte olup, 
ortalama 237,33±106,27 olarak saptanmıştır. CMV 
IgG ölçümüne göre olguların %0,5’inin (n=1) CMV IgG 
sonucu negatif, %99,5’inin (n=209) CMV IgG sonucu 
pozitif olarak saptanmıştır (Tablo 1). Yaşı 25 ve daha 
altı olan olguların %2’sinde (n=1)  CMV IgG sonucu 
negatif olarak gözlenirken, %98’inde (n=48)  CMV 
IgG sonucu pozitif olarak gözlenmektedir. Yaşı 26 ile 
35 arası olan olguların tamamında  CMVIgG sonucu 
pozitif olarak gözlenmektedir. Yaşı 36 ve üzeri olan 
olguların tamamında  CMVIgG sonucu pozitif olarak 
gözlenmektedir. 
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Tablo 1. CMV IgG ve IgM sonuçları mevcut olan olguların dağılımları

   CMV IgG    (n=210) CMV IgM   (n=874)
   n      %  n      %
Yaş Grup    ≤ 25  49      23,3  208      23,8
    26 – 35  121      57,6  510      58,4
    ≥ 36   40      19,0  156      17,8
Sonuç   Negatif  1      0,5  847      96,9
   Ara değer -       -  4      0,5
   Pozitif  209      99,5  23      2,6
   Min-Max     Ort±SD Min-Max    Ort±SD
Yaş (Yıl)   18-52       30,51±6,10 15-50     30,13±6,18
CMV IgG   0,00 –       237,33±106, 0,04 –      0,55±0,21
   500,00      27  250,0

Yaşı 36 ve üzeri olan olguların tamamında  CMVIgG so-
nucu pozitif olarak gözlenmektedir. Yaşı 25 ve altı olan 
olguların  CMVIgG ölçümü ortalama 235,21±119,69, 26 
ile 35 yaş arasındaki olguların  CMV IgG ölçümü orta-
lama 234,15±107,13 ve yaşı 36 ve üzeri olan olguların  
CMV IgG ölçümü ortalama 249,56±85,98 olarak saptan-
mıştır. Yaş gruplarına göre olguların CMV IgG ölçümleri 
arasında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanma-
mıştır (Kruskal Wallis testi, p=0,895; p>0,05) (Tablo 1).

CMV IgM bakılan grupta çalışmaya katılan olguların 
yaşları 15 ile 50 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 
30,13±6,18 yıl olarak saptanmıştır. Olguların %23,8’i 
(n=208) 25 yaş ve altında gözlenirken, %58,4’ü (n=510) 
26 ile 35 yaş arasında ve %17,8’i (n=156) 36 yaş ve üze-
rinde gözlenmektedir. Çalışmaya katılan olguların CMV 
IgM ölçümleri 0,04 ile 250,00 arasında değişmekte 
olup, ortalama 0,55±0,21 olarak saptanmıştır. CMV IgM 
ölçümüne göre olguların %96,9’unun (n=847) CMV IgM 
sonucu negatif, %0,5’inin (n=4) ara değer ve %2,6’sı-
nın (n=23) CMV IgM sonucu pozitif olarak saptanmıştır 
(Tablo 1).

Yaşı 25 ve daha altı olan olguların %94,7’sinde (n=197)  
CMV IgM sonucu negatif olarak gözlenirken, %1’inde 
(n=2)  CMV IgM sonucu ara değer ve %4,3’ünde (n=9) 
pozitif olarak gözlenmektedir. Yaşı 26 ile 35 arası olan 
olguların %97,6’sında (n=498)  CMV IgM sonucu ne-
gatif olarak gözlenirken, %0,2’sinde (n=1) ara değer ve 
%2,2’sinde (n=11) pozitif olarak gözlenmektedir. Yaşı 36 
ve üzeri olan olguların %97,4’ünde (n=152)  CMV IgM 
sonucu negatif olarak gözlenirken, %0,6’sında (n=1) ara 
değer ve %1,9’unda (n=3) pozitif olarak gözlenmekte-

dir. Yaşı 25 ve altı olan olguların CMV IgM ölçümü orta-
lama 1,48±17,32 olarak saptanırken, 26 ile 35 yaş ara-
sındaki olguların CMV IgM ölçümü ortalama 0,27±0,22 
ve yaşı 36 ve üzeri olan olguların CMV IgM ölçümü orta-
lama 0,26±0,29 olarak saptanmıştır. Yaş gruplarına göre 
olguların CMV IgM ölçümleri, yaşlara göre istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (Kruskal Wallis test, 
p=0,031; p<0,05). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan 
Mann Whitney ikili karşılaştırma testi sonuçlarına göre; 
yaşı 25 ve altı olan olguların CMV IgM ölçümü, yaşı 26 
ile 35 yıl arasında olan olgulara göre anlamlı düzeyde 
yüksektir (p=0,044; p<0,05).  Diğer gruplar arasında an-
lamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 1).

TARTIŞMA

CMV enfeksiyonu tüm dünyada yaygın olarak 
görülmektedir.  Gelişmiş ülkelerdeki CMV seroprevalansı 
gebe kadınlarda %42.3–68.3 olarak tesbit edilmiştir 
(8,9). Ülkemiz dışında hamile kadınlarda CMV 
seropozitifliğini araştıran çalışmalarda Almanya’da 
CMV IgG pozitiflik oranı %42.3 (9), İngiltere’de tüm 
kadınlarda CMV IgG pozitiflik oranı %54.4 iken beyaz 
ırkta %45.9 (10), Japonya’da CMV IgG pozitiflik oranı 
%66.0 (11), Norveç’de CMV IgG pozitiflik oranı %59.9, 
CMV IgM pozitiflik oranı %1.3 (12), İran’da CMV IgG 
pozitiflik oranı %72.0, CMV IgM pozitiflik oranı %2.5 
(13), Nijerya’da CMV IgG pozitiflik oranı %97.2 (14), 
doğurganlık çağındaki kadınlarda yapılan çalışmalarda 
ise Finlandiya’da CMV IgG pozitiflik oranı %56.3 (15), 
Hindistan’da CMV IgG pozitiflik oranı %87.4 (16) olarak 
bildirilmiştir.
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Türkiye’de CMV infeksiyonununprevalansı diğer ülke-
lere göre yüksek olarak saptanmaktadır. Bu nedenle 
CMV infeksiyonlarının bulaşma yolları, riskleri ve kon-
jenital CMV infeksiyonlarının bilinmesi ve tartışılması 
gerekmektedir. Bizim çalışmamızda CMV IgG sonucu 
%99.5, CMV IgM sonucu %2,6 pozitif olarak olarak sap-
tanmıştır. Seropozitiflik oranlarımızın bu kadar yüksek 
olmasını CMV infeksiyonu için risk faktörlerinden olan 
iyi olmayan sosyoekonomik durum ve hijyen şartlarına 
bağlamaktayız. Ülkemizde  hamile kadınlarda çeşitli 
bölgelerde yapılan çalışmalarda Ankara’da CMV IgG po-
zitiflik oranı %95.4, CMV IgM pozitiflik oranı %0.6 (17), 
İzmir’de CMV IgG pozitiflik oranı %98.2 (18), Denizli’de 
CMV IgG pozitiflik oranı %98.7, CMV IgM pozitiflik ora-
nı %1.2 (19), Artvin’de CMV IgG pozitiflik oranı %98.6, 
CMV IgM pozitiflik oranı %1.6 (20), Kahramanmaraş’da 
CMV IgG pozitiflik oranı %99.3, CMV IgM pozitiflik oranı 
%3.2 (21), Uşak’da CMV IgG pozitiflik oranı %99.4, CMV 
IgM pozitiflik oranı %1.0 (22), Van’da CMV IgG pozitiflik 
oranı %99.5, CMV IgM pozitiflik oranı %1.7 (23),  doğur-
ganlık çağındaki kadınlarda ise Malatya’da CMV IgG po-
zitiflik oranı%94.0, CMV IgM pozitiflik oranı %0.4 (24) 
olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda saptadığımız 
oranlar ülkemizin çeşitli bölgelerinde saptanan oranlar 
gibi yüksektir.

CMV ile karşılaşmada sosyoekonomik durum önemli 
bir faktördür. Düşük sosyoekonomik düzey CMV enfek-
siyonu için güçlü bir risk faktörüdür (25). Aynı şekilde 
okur-yazar olmayan ve çok çocuklu kadınlarda CMV en-
feksiyonu için daha fazla risk altındadırlar. Bu kişilerde 
bulaşın çocuklarından direk temas ile geçebileceği veya 
kötü hijyen şartları sebebiyle geliştiği düşünülmektedir 
(25-26). Bizim çalışmamızda çıkan yüksek seropozitiflik 
oranları düşünüldüğünde sosyokültürel yapımızla ilgili 
burada belirttiğimiz risk faktörleri konusunda halk sağ-
lığı önlemlerinin alınmasının önemli olduğunu  düşün-
mekteyiz. Sosyodemografik verilerin incelenmesi gebe 
olan veya olmayan tüm bireylerde CMV prevalansının 
yaşla arttığı gösterilmiştir (27,28). Bizim çalışmamızda 
da ilerleyen yaşla birlikte CMV prevalansının arttığı iz-
lenmiştir. Daha genç yaştaki gebelerde ise bu gebeli-
ğinde ilk kez CMV ile karşılaşma riski doğal olarak daha 
yüksek bir oranda izlenmektedir. Gebelik döneminde 
görülen intrauterin enfeksiyonlar, fetusta konjenital 
anomalilere neden olduğu için önem taşımaktadır. Kon-

jenital CMV enfeksiyonu ciddi sekellere sebep olabilir. 
Gebeliğn ilk yarısında enfekte olan fetuslarda %10-15 
oranında intrauterin gelişme geriliği, mikrosefali, sarılık, 
peteşi, koryoretinit, trombositopenive/veya hepatosp-
lenomegali görülebilir. Bu fetuslardaki mortalite oranı 
20–30% olarak tespit edilmiştir (29). CMV enfeksiyonu 
gebelikte geçirildiğinde fetal hasar oluşturabilen bir 
enfeksiyon olduğundan bölgemizdeki gebe kadınlarda 
seroprevalans tespitinin önemli olduğunu düşündük. 
Ancak  hem hasta sayımızın kısıtlı olması hem de has-
tane laboratuvar kayıtlarımızda çalışılmış CMV IgG ve 
CMV IgG sayıları arasındaki farklar daha kesin yargılara 
ulaşmamızı engelledi. Sonraki yıllarda daha fazla sayıda 
hasta sayısını içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, bu çalışma ile Rize ilinde 5 yıllık periyot-
ta gebe polikliniğine başvuran gebe kadınlardaki CMV 
seroprevalansı belirlenmiştir. Konjenital CMV enfeksi-
yonu nedeniyle  önemli olan CMV enfeksiyonu ile ilgili 
ilimize ait geçmiş yıllarda benzer veriler olmadığından, 
bu çalışmanın literatüre katkısı olduğunu düşünmekte-
yiz.Seropozitiflik oranlarımızın bu kadar yüksek olması 
nedeniyle halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının gerekli 
olduğu kanaatindeyiz. 
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada; abdominal histerektomi uygulanacak hastalarda postoperatif ağrı tedavisin-
de preemptif intravenöz (ıv) deksketorofen trometamol ile deksmedetomidinin analjezik etkileri-
ninin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Method: Kurumsal onay ve izin alındıktan sonra yaşları 18-65 yaş arasında, ASA I-II, 
abdominal histerektomi uygulanacak olan 60 hasta randomize olarak 30’arlı iki eşit gruba ayrılmış-
tır. Hastalara anestezi indüksiyonundan sonra, cerrahi insizyondan 10dk önce deksketoprofen 50 
mg (Grup I) veya deksmedetomidin 1µg/kg (Group II) iv uygulandı. Postoperatif dönemde morfin 
kullanılarak Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) sağlandı. Hemodinamik parametreler, Visüel Analog 
Skala (VAS) ile ağrı ölçümü, sedayon skoru, morfin tüketimi ve olası yan etkiler postoperatif 2, 6, 
12 ve 24. saatlerde kaydedildi. 
Bulgular: Postoperatif 24 saatlik dönemde; ağrı skorları VAS ile değerlendirilen gruplar arasında 
VAS ağrı skorları benzer olarak bulunmuştur (p>0.05). Toplam 24 saatlik morfin tüketimi Grup I ve 
II için sırasıyla 21,9 ± 13,9 ve 19,6 ± 12,2 mg dı (p>0.05). Yan etkiler açısından da gruplar arasında 
anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05).  
Sonuç: Bu çalışma ile deksketoprofen trometamol ve deksmedetomidininpreemptif analjezik et-
kinlikleri benzer bulunmuştur. Aynı zamanda yan etki açısından da deksketoprofen trometamol ile 
deksmedetomidin arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Abdominal histerektomi; Deksketoprofen; Deksmedetomidin; Morfin; 
Postoperatif ağrı; Preemptif analjezi

ABSTRACT
Aim: The aim of the study is to investigate the effects of preemptive intravenous (i.v.) dexketoprofen 
trometamol and dexmedetomidine on postoperative pain in patients undergoing total abdominal 
hysterectomy.  
Material and Methods: After Institutional Approval And Informed Consenthad been obtained, 
60 patients (between the ages 18-65 yearsand ASA I-II) scheduled for abdominal hysterectomy 
randomly allocated into two equal groups. Patients received iv dexketoprofen 50 mg (Group I), 
iv dexmedetomidine 1µg/kg (Group II) after anesthesia induction and 10 minutes (min) before 
surgical incision. Patient controlled analgesia was supplied postoperatively using morphine. 
Hemodynamics, visual analogue scale (VAS), sedation score, morphine consumption, and side 
effects were recorded every and at 2, 6, 12 and 24 h after surgery.
Results: Pain scores which was measured by VAS score were assessed during the first 24 h 
after the surgery. The mean pains cores are similar among groups (p>0.05). The cumulative 
24-h morphine consumption was 21,9 ± 13,9 and 19,6 ± 12,2 mg for Group I and II respectively 
(p>0.05). Hemodynamic parameters, sedation scores and side effects did not differ among the 
groups (p>0.05).
Conclusion: The study demonstrated that preemptive analgesic effects of dexketoprofen 
trometamol and dexmedetomidine was similar with no signifi cant difference in side effects.

Key words: Abdominal hysterectomy; Dexketoprofen; Dexmedetomidine; Morphine; Postoperative 
pain; Preemptive analgesia
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GİRİŞ

Hastanın ağrısını dindirmek hekimin en önemli, en te-
mel sorumluluklarından birisidir. Anesteziologlar için 
akut ağrı her gün karşılaşılan postoperatif ağrı sorunu-
dur (1,2). Son yıllarda postoperatif ağrının, preoperatif 
dönemden başlayarak kontrol altına alınmasının cer-
rahi işleme bağlı oluşan stres yanıtın engellenmesinde 
önemli bir faktör olduğunun ortaya konması, preemptif 
analjezi fikrini gündeme getirmiştir. Nossep tifstimu-
luslarınafferent C lifleri aracılığıyla spinal kord dorsal 
nöronlarında hipereksitabiliteye neden olduğu gösteril-
miştir. Preemptif analjezinin amacı ise oluşan bu sen-
sitizasyonu engelleyerek postoperatif ağrının engellen-
mesidir (3,4).

Preemptif analjezi amacıyla; parenteral ve oral nons-
teroidantienflamatuar ilaçlar (NSAİİ), sublingual ve 
intravenöz opioidler, parenteralN-Metil D-Aspartik Asit 
(NMDA) reseptör antagonistleri, lokal anestezikler (nö-
ronal uygulama, periferal blok, yara infiltrasyonu ve 
intraperitoneal uygulamalar için) ve sistemik antiepi-
leptikler (gamma amino butirik asit (GABA) analogları) 
kullanılmaktadır(5). Yine sistemik α2 agonistlerinin de 
cerrahi sonrasında postoperatif ağrıyı azalttığı çeşitli, 
çalışmalarla gösterilmiştir(6). Hangi yol ya da ajanın 
preemptif analjezide daha uygun olacağı konusu hala 
tartışmalıdır (5). NSAİİ’ler tüm dünyada en sık reçete 
edilen analjezik ajanlar olup akut ağrıyı tedavi edici et-
kileri kanıtlanmıştır (7). NSAİİ’ler, enflamatuar media-
törler salınmadan önce yani cerrahi travma öncesinde 
de uygulanabilir. Preeemptif NSAİİ uygulaması; pos-
toperatif ağrıyı azaltıcı etki gösterebilir (8). Yeni nesil 
NSAİ ajanlardan biri olan Deksketoprofen trometamol 
[S.(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin 
tuzu], NSAİilaçlardan ketoprofenin dekstrorotatuar 
enantiomerinin suda çözünebilen tuzudur(9). α2 resep-
tör agonisti olan deksmedetomidine sedatif özelliklere 
sahiptir ve ameliyathane ve yoğun bakımda sedasyon 
için kullanılmaktadır. Ayrıca deksmedetomidinin kulla-
nılan analjezik ve anestezik miktarını azaltıcı etkisinin 
de olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir(10). Bu ça-
lışma ile abdominal histerektomi uygulanan hastalarda 
cerrahi insizyon öncesi intravenöz (iv) uygulanan 50 mg 
deksketoprofen trometamol ile 1 mcg/kg deksmedeto-
midin’inpostoperatif analjezik etki, hasta kontrollü 

analjezi (HKA) ile morfin tüketimi ve olası yan etkiler 
açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Erciyes Üniversitesi Etik Kurul onayı ve hastaların onayı 
alındıktan sonra ASA I-II elektif abdominal histerektomi 
operasyonu planlanan her bir grupta 30 olmak üzere 
toplam 60 hasta çalışmaya alındı. Çalışma prospektif, 
randomize ve çift kör olarak planlandı ve hastalar Deks-
ketoprofen trometamol grubu (Grup I) ve Deksmede-
tomidin grubu (Grup II) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. 
Kullanılacak ajanlardan herhangi birisine karşı hastanın 
bilinen alerjisinin bulunması, hastanın mental retarde 
olması, organ disfonksiyonunun (Kalp yetmezliği, kara-
ciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, pulmoner yetmez-
lik) bulunması, alkol ve opioid bağımlılığı olması, kro-
nik ağrı ve/veya analjezik kullanım öyküsü olması, HKA 
morfin kullanımı ya da her hangi bir anestezik maddeye 
karşı kontraendikasyonun olması, peptik ülser ve/veya 
gastrointestinal kanama öyküsü olması ve kanama bo-
zukluğu olması durumunda hastalar çalışmaya dahil 
edilmedi. Hastalara preoperatif görüşmede HKA (Hos-
piraPain Management Pump, HospiraLab, Lake Forest, 
IL 60045 USA) cihazının kullanımı ve VAS (VAS 0= Ağrı 
yok, VAS 10= Olabilecek en şiddetli ağrı) hakkında bilgi 
verildi. Operasyon öncesinde ameliyathanede kalp hızı, 
kan basıncı, SPO2 monitörizasyonu yapılarak hastanın 
bazal hemodinamik ve SPO2 parametreleri kaydedil-
di. Anestezi indüksiyonu sonrasında cerrahi başlama-
dan 10 dk önce iv yoldan, Grup I’deki hastalara 50 mg 
deksketoprofen trometamol (Arveles®, A. Menarini 
International,Florence, Italy) Grup II’deki hastalara 1 
µg/kg deksmedetomidin (Precedex®, Meditera, ABD) 
iv yavaş infüzyon şeklinde verildi. Tüm olgulara genel 
anestezi için 2 mg/kg propofol(Propofol-®Lipuro 1%, 10 
mg/ml B. Braun, Melsungen, Germany), 1,5 µg/kg fen-
tanyl ve yeterli kas gevşemesi için 0,6 mg/kg rokuron-
yum (Esmeron® 50 mg/ 5ml, Schering-Plough, Organon 
Oss, Holland) kullanılarak indüksiyonu sağlandıktan 
sonra endotrakeal entübasyonu yapıldı ve anestezi ida-
mesi ise % 50 oksijen ve % 50 N2O karışımı içinde %1-2 
sevoflurane(Sevorane®, Abbott Laboratories, England) 
inhalasyonu ile sağlandı.
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Perioperatif dönemde; kan basıncı ve kalp atım hızın-
da% 10 artma olması durumunda ek doz opioid (1 µg/
kg fentanyl) uygulandı. Hastanın bazal kalp hızı, sistolik 
ve diastolik kan basıncı periferik oksijen saturasyonu 
değerleri; indüksiyon sonrası, intraoperatif ve ekstü-
basyon sonrası kaydedildi. Ayrıca anestezi süresi, cer-
rahi süresi ve ek opioid uygulanıp uygulanmadığı kay-
dedildi. 

Olguların postoperatif takip ve değerlendirmeleri grup-
ları bilmeyen araştırmacılar tarafından yapıldı. Posto-
peratif ağrı değerlendirilmesinde 10 cm’lik yatay bir 
çizgi üzerinde çizginin en solu ağrısızlığı (0), en sağı ise 
dayanılamayacak kadar şiddetli ağrıyı (10) gösteren VAS 
kullanıldı. Postoperatif sedayon düzeylerinin belirlen-
mesinde ise Ramsey Sedasyon Skalası (RSS) (RSS: 1. Si-
nirli, ajite ve/veya huzursuz hasta, 2. Koopere, oryante 
sakin hasta, 3. Sadece emirlere uyan hasta, 4. Uyuyan, 
glabellaya vurma ve yüksek sese hemen yanıt veren 
hasta, 5. Uyuyan, glabellaya vurma ve yüksek sese ya-
vaş yanıt veren hasta, 6. Bu uyarılara hiç yanıt verme-
yen hasta) kullanıldı. Postoperatif dönemde derlenme 
ünitesinde hastanın ilk ağrıdan yakınmaya başladığı ve 
analjezik uygulandığı zaman kaydedildi. Modifiye Ald-
ret Skoru (Tablo 1) (11) ile bilinç değerlendirilmesi yapı-
lan ve değerlendirme sonucu 8 ve üstü olan bilinci açık 
olgulara HKA cihazı ile iv morfin (bolus doz 0.5 mg, ki-
litleme süresi 10 dk,bazal infüzyon 0,1 mg olacak şekil-
de, yükleme dozu uygulanmadı) uygulanmaya başlandı. 
Postoperatif 2.,6.,12. ve 24. saatlerde olguların istirahat 
(VASİ: İstirahat VAS değeri) ve hareket halinde (VASH: 
Hareket VAS değeri) ağrı skorları ile hastanın kullanmış 
olduğu morfin dozları kaydedildi. Takiplerde VAS değe-
ri 4 ve üzerinde ise ek opioid dışı analjezik uygulandı 
(Diklofenak iv 75 mg). Yapılan ek analjezik uygulaması 
kaydedildi.

24 saat sonunda hasta memnuniyeti üç noktalı skala 
kullanılarak (1. Kötü, 2. Orta, 3. İyi), hastanın uyku kali-
tesi ise dört noktalı skala (1. İyi, 2. Orta, 3. Huzursuz,4. 
Çokhuzursuz) kullanılarak sorgulandı ve kaydedildi. Son 
olarak da 24 saat boyunca görülmesi muhtemel yan et-
kiler (bulantı-kusma, ağız kuruluğu,çift görme, karın ağ-
rısı, ishal, hazımsızlık, GİS kanaması, çarpıntı, kas ağrısı 

ve kötü uyku-sinirlilik- halüsinasyonlar) sorgulandı ve 
kaydedildi. Postoperatif bulantı-kusma gelişen olgulara 
metoklopramid 10 mg iv olarak uygulandı. 

İSTATİSTİKSEL YÖNTEM

Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama(standart 
sapma), medyan (minimum-maksimum), oran veya 
frekans değerleri kullanıldı. Verilerin dağılımına kolmo-
gorovsimirnov test ile bakıldı. Niceliksel verilerin ana-
lizinde normal dağılım gösterenler bağımsız örneklem 
t testile,normal dağılım göstermeyenler mann-whitney 
u testi ile değerlendirildi. Tekrarlayan ölçüm analizinde 
eşleştirilmiş örneklem t test veyawilcoxon test kullanıl-
dı. Niteliksel verilerin analizinde ki-kare test, ki-kare ko-
şulları sağlanamadığında FischerExact test kullanıldı. p< 
0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Tablo 1. Aldrete Derlenme Skoru

Renk 
Pembe     2
Soluk     1
Siyanotik    0
Solunum 
Derin soluyabiliyor ve öksürebiliyor  2
Yüzeyel     1
Apne veya obstrüksiyon   0
Dolaşım 
KB normalin %20’si   2
KB normalin %20-50’si   1
KB normalin %50’sinden fazla  0
Bilinç 
Uyanık, oriente    2
Uyandırılıyor ancak hemen uyuyor  1
Cevap yok    0
Aktivite 
Tüm ekstremiteler   2
İki ekstremite    1
Hareket yok    0
TOPLAM PUAN EN AZ 9 OLMALIDIR.
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BULGULAR 

Olguların demografik özellikleri karşılaştırıldığında; 
gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05) (Tablo 
2). Olguların intraoperatif dönemdeki kaydedilen SpO2, 
OKB ve KAH değerlerindegruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Anestezi süresi 
ve operasyon süresi Grup I’de GrupII’den anlamlı olarak 
daha kısa bulundu (p < 0.001) (Tablo 3). RSS ve ilk 

analjezi uygulama zamanı açısından olgular arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. Opioid 
dışı ek analjezi ihtiyacı açısından da olgular arasında an-
lamlı farklılık bulunmadı ancak perioperatif ek doz opi-
oid kullanım oranı Grup I’de Grup II’den anlamlı olarak 
daha yüksekti (p =0,015) (Tablo 3).
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Tablo 2. Hastaların Demografik Verileri ve Eşlik Eden Hastalık Oranı
                   
    Grup I   Grup II  
    (n=30)  (n=30)  p  
    Ort.±s.s.   Ort.±s.s 
Yaş    49,7 ± 6,7  52,4 ± 6,0 0,102
Boy    158,1 ± 5,6  157,3 ± 6,1 0,582
Kilo    76,3 ± 10,5  77,5 ± 15,1 0,708
VKİ    30,6 ± 4,8  31,3 ± 5,2 0,613
Eşlik Eden Var (n) % 16        53%  14       47% 0,606
Hastalık  Yok (n) % 14        47%  16       53% 
Bağımsız örneklem t test / Ki-kare test
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 3. OlgularınAnestezik Özellikleri, Ramsey Sedasyon Skorları ve Analjezik Kullanmı
                   
    Grup I   Grup II
    (n=30)   (n=30)   P
                   Ort.±s.s.   Ort.±s.s.  
Anestezi Süresi (dk)  108,3 ± 24,3  142,7 ± 38,5 <0,001
Operasyon Süresi (dk)  88,5 ± 24,4 122,7 ± 39,8 <0,001
10.Dakika RamseySedasyonSkoru 2,4 ± 1,1  3,0 ± 1,4    0,117
2.Saat RamseySedasyonSkoru 2,0 ± 0,0  2,0 ± 0,0    1,000
İlk Analjezi Zamanı (dk)  23,8 ± 23,0 21,5 ± 15,0   0,911
PerioperatifEk Doz Opioid     Yok 24        80% 15        50% 
Gereksinimi       Var 6          20% 15        50% 
PerioperatifEk Doz Opioid      Yok 27        90%  27       90% 
Dışı Aneljezik Gereksinimi     Var 3          10%  3         10% 
Bağımsız örneklem t test / Ki-kare test

p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

0,015

1,000
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Postoperatif dönemde istirahat ve hareket halinde VAS skorları kaydedilen olgular arasında gerek VASİ gerekse 
VASH açısından anlamlı farklılık görülmedi (p > 0,05) (Tablo 4).

Tablo 4. Olguların VASİ ve VASH Skorları

Postoperatif ilk 24 saatte HKAile morfin tüketimi açısından değerlendirme sonucunda; 2., 6., 12. ve 24. olmak 
üzere tüm saatlerde olgular arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p > 0,05) (Tablo 5).

Tablo 5. Olguların Postoperatif Morfin Tüketimleri

Uyku kalitesi ve hasta memnuniyeti değerlendirildiğinde 
de her iki grup arasında anlamlı farklılık görülmedi (p
>0,05) (Tablo 6). 

Postoperatif dönemde hemşireler tarafından olası yan 
etkilerin takibi de yapıldı. GİS kanaması ve çarpıntı 
hiçbir olguda gözlenmez iken bulantı, karın ağrısı, ishal, 

hazımsızlık, çift görme, kas çarpıntısı, kötü uyku ve 
sinirlilik gibi yan etkiler açısından da olgular arasında 
anlamlı farklılık bulunmadı (p > 0,05) (Tablo 16). Yalnızca 
ağız kuruluğu oranı Grup I’deGrup II’den anlamlı olarak 
daha düşük bulundu(p = 0,020).(Tablo 7).
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Tablo 6. Olguların Uyku Kalitesi; Hasta ve Hemşire Memnuniyeti

Tablo 7. Olgularda Görülen Yan Etkilerin Dağılımı

TARTIŞMA

Bu çalışmada elektif histerektomi olacak hastalara 
deksketoprofen trometamol ile deksmedetomidin pre-
emptif olarak uygulandı ve postoperatif analjezik etkin-
lik açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık sap-
tanmadı. Postoperatif 24 saatlik morfin tüketimi ve yan 
etki insidansı açısından da her iki grup arasında anlamlı 
farklılık bulunmadı. Postoperatif ağrı kontrolü ile has-

taların erken mobilizasyonu ve memnuniyetinde artma 
yanında hastanede kalım süresinde ve hastane maliye-
tinde azalma da sağlanmaktadır (12). Postoperatif ağrı 
yönetimi ile yeterli analjezi sağlamak dışında ayrıca yan 
etkileri de azaltmak için tedavi ilaç dozunu olduğunca 
minimize etmek amaçlanmaktadır. Ancak her hasta için 
standart bir tedavi protokolüveya yan etkilerden arındı-
rılmış optimal ilaç ya da yöntem henüz bulunamamış-
tır(13).
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Postoperatif ağrıda opioid uygulaması için en tercih 
edilen yöntem HKA metodudur (14).Postoperatif ağrı 
değerlendirilmesinde HKA ile analjezik tüketim mikta-
rının saptanmasının iyi bir gösterge olduğu bilinmekte-
dir (15,16). Biz de çalışmamızda hastalara postoperatif 
dönemde HKA ile morfin hidroklorür uygulayarak HKA 
ile tüketilen morfin hidroklorürmiktarı ve VAS değer-
lendirmesi ile birlikte preemptif analjezinin etkinliğini 
değerlendirdik.

NSAİİ’leri nopioidler gibi solunumu depresyonu riski ol-
madan ve gastrointestinal motiliteyi etkilemeden anal-
jezi sağlaması; NSAİİ kullanımını yaygınlaştırmıştır (7). 
İntravenöz NSAİİ’ler çeşitli cerrahilerde postoperatif 
analjeziyi önlemek amacıyla kullanılmıştır. Nesek-Adam 
ve ark. (17) tarafından yapılan bir çalışmada; araştır-
macılar düşük doz ivketamin ile diklofenak sodyumun 
preemptif uygulamasının postoperatif analjeziyi iyi-
leştirdiğini saptamışlardır. NSAİİ’nin preoperatif uygu-
landığı başka bir çalışmada erken postoperatif opioid 
gereksiniminin azaldığı görülmüştür (18). Wangve ark.
(19) tarafından yapılan çalışma da ise İV flurbiprofenin 
preemptif uygulanması; torakotomi ile özofagus rezek-
siyonu yapılacak olan hastalarda solunum fonksiyonla-
rının geri dönüşü, postoperatif enflamatuar reaksiyon-
ların azalması ile ilişkili bulunmuştur. 

Günümüzde rasemik ilaçların saf enantiyomerlerinin 
çalışmalarda kullanımı artmıştır. Bu şekilde daha düşük 
dozlar ile aynı analjezik etkiyi sağlarken yan etki insidan-
sını azaltmak amaçlanmaktadır. Deksketoprofentrome-
tamol de ketoprofenin suda çözünebilen S (+) enantiyo-
meridir. Ketoprofene göre daha hızlı etki başlangıcı ve 
daha düşük gastrointestinal yan etkilere sahiptir (20). 
M. H. Hanna ve ark.’nın (21) yaptığı bir çalışmada or-
topedik cerrahide deksketoprofen ile ketoprofen anal-
jezik etkinlik açısından araştırılmıştır. Çalışmada deks-
ketoprofen trometamol 50 mg, ketoprofen ise 100 mg 
dozda IM olarak 12 saat aralıklarla uygulanmıştır. Çalış-
manın sonucunda deksketoprofen trometamol grubun-
da opioid tüketimi ve ağrı skorları daha düşük olarak 
bulunmuştur. Biz de çalışmamız da elektif histerektomi 
olacak hastalara analjezik etkinliğini değerlendirmek 
amacıyla deksketoprofen trometamolüpreemptif, tek 

doz ve iv yoldan uyguladık. Postoperatif ilk 24 saatte 
VAS skorları ile ağrı değerlendirmesi yanında, HKA ile 
morfin tüketimi açısından da olguları karşılaştırdık. Ça-
lışmamızda ajanların tek doz uygulanması nedeniyle 
daha uzun süreli takibe gerek duymadık.

Tuncer ve ark.’nın (22) yaptığı bir çalışmada; abdominal 
histerektomi planlanan hastalarda operasyondan 1 saat 
önce uygulanan 50 mg iv deksketoprofenin postoperatif 
ağrıya olan etkisi araştırılmış ve deksketoprofenin pos-
toperatif ağrı kontrolünde etkili ve güvenli bir ajan ol-
duğu, morfin tüketimini azalttığı gösterilmiş, ağrı teda-
visinde etkin bir analjezik olduğu sonucuna varılmıştır. 
Kara ve ark.’nın(23)yaptığı bir çalışmada; operasyondan 
önce oral 25 mg deksketoprofen ya da plasebo verilen 
iki grup karşılaştırılmış. Postoperatif ağrı kontrolü için 
olgulara HKA cihazı ile İV tramadol uygulanan çalışma 
sonucunda; preemptif olarak verilen deksketoprofenin, 
postoperatif tramadol ihtiyacını ve yan etki insidansını 
azalttığı sonucuna varılmıştır. Yazar ve ark.’nın (24) yap-
tığı bir çalışmada da; lomber disk cerrahisi geçirecek 
hastalarda İV deksketoprofen trometamol kullanılmış 
ve bu çalışma ile deksketoprofenin postoperatif tek ba-
şına ya da opioidlerle kullanımı durumunda analjezik 
etkinliğinin olduğu kanıtlanmıştır.

Bizim çalışmamızda Tuncer ve ark.’nın (22), Kara ve 
ark.’nın (23) ve Yazar ve ark.’nın (24) çalışmalarında 
analjezik etkinliği kanıtlanmış olan deksketoprofen 
trometamol preemptif analjezik etkinlik açısından 
yine güçlü bir analjezik olan ve son yıllarda gerek se-
dasyon gerekse analjezi amacıyla sıklıkla kullanılan 
deksmedetomidin ile karşılaştırıldı. Kullandığımız her 
iki ajan da potent ajanlar olduğu için plasebo grubu 
kullanılmadı. Günümüzde yapılan çalışmalarda; deks-
ketoprofent rometamol histerektomi, kolesistektomi, 
disk cerrahisi gibi çeşitli cerrahi girişimlerde oral yada 
İV preemptif olarak kullanılmıştır. Bu çalışmaların bir-
çoğunda deksketoprofen; HKA yöntemi ile kombine 
edilmiştir. HKA yöntemine ek olarak deksketoprofen 
trometamolün;rejyonel anestezi teknikleri ile de kom-
bine edildiği çeşitli çalışmalar da mevcuttur.
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İnan ve ark.’nın (25) yaptığı bir çalışmada; total kalça 
protezi uygulanan hastalardan birinci gruba genel anes-
tezi öncesi yalnızca femoral sinir bloğu uygulanmış, 
ikinci gruba isefemoral sinir bloğuna ek olarakoral 25 
mg deksketoprofen tedaviye eklenmiştir. VAS kullanıla-
rak postoperatif 0, 1/2, 1, 4, 8, 12, 24, 48 saatler deis-
tirahatte ve hareket sırasında ağrı değerlendirilmesi ya-
pılmıştır. Çalışma onucunda VAS değerleri her iki grup 
için de benzer bulunmuş ancak tramadol tüketimi fe-
moral blok ile deksketoprofenin kombine edildiği grup-
ta yalnızca femoral blok uygulanan gruba göre daha az 
bulunmuştur.
Günübirlik anestezi sonrasında da preemptif olarak 
deksketoprofen trometamol kullanılabilir. Koçum ve 
ark.’nın (26) yaptığı bir çalışma ile histeroskopi yapıla-
cak hastalara tek doz preoperatifuygulanan deksketop-
rofenve parasetamolün ve plaseboya göre daha etkin 
olduğu bulunmuştur. 
Günümüzde deksketoprofenin postoperatif anal-
jezi üzerine etkilerini araştıran birçok çalışmada 
deksketoprofen;preemptif, peroperatif ve postoperatif 
olarak; oral, IM ve İV yollarla kullanılmıştır. Deksketop-
rofentrometamolün analjezik etkinliğinin plasebo ile 
karşılaştırıldığı çalışmalar dışında ayrıca deksketopro-
fen trometamol sıklıkla parasetamol ile analjezik etkin-
lik ve yan etki profili açısından karşılaştırılmıştır (26-28). 
Yapılan bu çalışmalarla deksketoprofenin parasetamole 
üstünlüğü kanıtlanmıştır. 
Biz de çalışmamızda; deksketoprofentrometamol ile 
deksmedetomidini; preemptif analjezik etkinlik ve pos-
toperatif morfin tüketimi açısından karşılaştırdık. 
Perioperatif ağrı yönetiminde geleneksel olarak yıllar-
dır opioidler ve NSAİİ’ler ya da her ikisi birden kullanıl-
maktadır. Bu ilaçlar genellikle etkilidirler ama sağlanan 
analjezi bazen derin sedasyon, solunum depresyonu, 
kanama ve böbrek yetmezliği gibi olası yan etkilerle 
birliktedir. Deksmedetomidin, yüksek oranda selektif 
bir alfa–2 adrenerjikreseptoragonisti olupkoopere-
sedasyon, anksiyoliz sağlarken solunum depresyonu 
yapmadan analjezi oluşturan tek ilaçtır (29). Biz de 
çalışmamızda deksketoprofentrometamolün analjezik 
etkinliğini; hem etkili hem de yan etki açısından daha 
güvenli olan bir ajan olan deksmedetomidin ile karşılaş-
tırdık. Schnabel A. ve ark. (30) tarafından, 2013 yılında 

yapılan metaanalizde toplam 28 randomize kontrollü 
çalışma araştırılmıştır. Deksmedetomidinin postopera-
tif ağrı tedavisinde intraoperatif olarak kullanımı ile il-
gili olan bu metaanaliz sonucunda; deksmedetomidinin 
postoperatif daha düşük ağrı skorları ve azalmış opioide 
bağlı yan etki insidansı ile ilişkili olduğu kanaatine va-
rılmıştır. 
Demuro ve ark.’nın (31) yaptığı bir çalışmada; deksme-
detomidinspinal cerrahi geçiren hastalara operasyon 
sonrasında ortalama 0,5 µg/kg/saat hızda deksmede-
tomidin infüzyonu verilmiştir. Bu çalışma sonucunda; 
deksmedetomidinin analjezik etkinlik açısından önemli 
bir ajan olduğu gösterilmiştir. Deksmedetomidin’inDe-
muro ve ark.’nın (31) yaptığı çalışmadaki gibi postope-
ratif olarak kullanımı yanında preopertaif ve peropera-
tif olarak da kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Ohtani ve 
ark.’nın (32) yaptığı çalışmada deksmedetomidin epidu-
ral yolla, perioperatif olarak sedasyon dozundan daha 
yüksek dozda (1µg/kg/saat) infüzyon şeklinde verilmiş 
çalışma sonucunda ciddi yan etkiler olmaksızın ilk anal-
jezik ihtiyacı süresinin uzadığı ve postoperatif kullanılan 
analjezik miktarının azaldığı bulunmuştur. 

Deksmedetomidin Ohtani ve ark.’nın (32) çalışmasın-
da yüksek dozda, epidural olarak uygulanmış ve ciddi 
bir yan etki gözlenmemiştir ancak deksmedetomidinin 
İV uygulandığı çalışmalarda daha düşük dozlar tercih 
edilmiştir. Şitilci ve ark.’nın (33) mastoidektomi ope-
rasyonlarında yaptığı bir operasyon süresince 0.5µg/
kg/saat hızda verilen deksmedetomidin infüzyonunun 
postoperatif hasta konforunu ve tramadol tüketimini 
azalttığı bulunmuştur. Olası yan etkiler ve postoperatif 
derin sedasyon ihtimalinden kaçınmak amacıyla daha 
düşük dozlarda uygulanan deksmedetomidinin de etkili 
olabileceği bu çalışma ile gösterilmiştir. 

Ancak Angst ve ark.’nın (34) yaptığı çalışma ile Kida K. 
ve ark.’nın(35) yaptığı çalışmalarda deksmedetomidin 
0.5µg/kg/saat’den daha düşük dozlarda (0,09-1,23ng/
ml ve 0,4 µg/kg/saat) uygulanmış ve her iki çalışma so-
nucunda da postoperatif analjezi sağlanamamıştır. Bi-
zim çalışmamızda da deksmedetomidin1 µg/kg dozda 
preemptifolarak uygulandı.
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Deksmedetomidin infüzyonu genel anestezi indüksi-
yonunu takiben, cerrahi insizyondanise 10 dk önce-
sinde yavaş infüzyon (yaklaşık 10 dk içinde) şeklinde 
verildi. Deksmedetomidin yarı ömrü 2-3 saat kadardır 
(36). Deksmedetomidinin analjezik etkinliğinde bu se-
dasyondan kaynaklandığı düşünülebilir ancak Venn 
ve ark.’nın (37) yaptığı çalışmada deksmedetomidinin 
yardımcı sedatif ve analjezik ihtiyacını 24 saat boyunca 
önemli derecede azalttığı gösterilmiştir. Bizim çalışma-
mızda da 24 saat etkinliğin devam ettiğini kabul edile-
rek, hem uygulama kolaylığı hem de maliyet göz önün-
de bulundurulmuş ve deksmedetomidin uygulaması 
tek doz- preemptif olarak uygulanmıştır.

Unlugenc ve ark.’nın (38) yaptığı çalışmada da bizim ça-
lışmamızda olduğu gibi cerrahiden 10 dk öncesinde tek 
doz deksmedetomidin kullanılmış, uygulanan preemp-
tif tedavi cerrahinin bitiminden 20 dk öncesinde bolus 
morfin dozu ile desteklenmiştir. Postoperatif morfin te-
davisine HKA ile devam edilmiştir. Çalışmanın deksme-
detomidinin tek doz kullanımının postoperatif analjezi 
sağlayarak morfin tüketimini azalttığı gösterilmiştir. 

Deksmedetomidin yetişkin hastalarda olduğu kadar 
pediatrik popülasyonda da çeşitli çalışmalarda kullanıl-
mıştır (39-42). Yapılan çalışmalarda deksmedetomidin 
0.5-.2 mcg/kg arasında çeşitli dozlarda kullanılmıştır. Bu 
çalışmalar sonucunda düşük dozlarda yeterli analjezik 
etkinlik sağlanmazken; yüksek doz deksmedetomidinin 
opioid ihtiyacını azalttığı, opioid ihtiyaç aralıklarını uzat-
tığı ancak beraberinde hastaların derlenme odasından 
çıkış zamanında uzamaya da neden olduğu tespit edil-
miştir.

Postoperatif ilk analjezik zamanında uzama ve opioid 
ihtiyacında azalma sağlaması nedeniyle deksmedeto-
midin özellikle tonsillektomi, obstrüktif uyku apnesigibi 
postoperatif dönemde solunum sıkıntısı gelişebilecek 
vakalarda hastalara yararlı olacaktır (43).

Deksmedetomidin hemodinami üzerine bifazik etkiye 
sahiptir. Yüksek konsantrasyonlarda; sempatik sistem 
üzerine presinaptik, santral sinir sistemi üzerine de 
postsinaptik etki ile vazodilatasyona yol açar iken düşük 

konsantrasyonlarda; vasküler sistem üzerine postsinap-
tik etki ile vazokonstrüksiyona neden olur (başlangıçta 
ortalama arter basıncında bir yükselme, sonrasında ise 
hem ortalama arter basıncında hem de kalp hızında bir 
düşüş) (44). 

Ancak bizim çalışmamızda böyle bifazik bir etki göz-
lenmedi.Bu deksmedetomidin dozunun yavaş infüz-
yon şeklinde yaklaşık 10 dk gibi bir sürede verilmesi 
ile açıklanabilir. HKA yöntemiyle, kullanılan opioidlerin 
dozuna bağlı olarak solunum depresyonu, sedasyon, 
bulantı-kusma, idrar retansiyonu ve kaşıntı gibi kompli-
kasyonlar gelişebilmektedir. Sedasyon takibi için en çok 
kullanılan Ramsay sedasyon skalasıdır (45). Bu çalışma-
da kullanılan ilaçlardan hem preemptif uygulanan deks-
medetomidin, hem de postoperatif HKA ile uygulanan 
morfin derin sedasyon riski olan ilaçlardır. Bu nedenle 
bu çalışmaya alınan hastalar RSS ile postroperatifse-
dasyon açısından değerlendirildi. Bu değerlendirme 
sonucunda; deksketoprofen ile deksmedetomidin gru-
bu arasında postoperatif sedatif etkinlik açısından her-
hangi bir farklılık tespit edilmedi. Yine opioid kullanımı 
sonrası sık gözlenen bir yan etki de solunum depresyo-
nudur. Bu çalışmada hiçbir olguda solunum depresyonu 
gelişmedi. Preemtif analjezik uygulanması nedeniyle 
morfin tüketiminde azalma olması bu durumla ilişkilen-
dirilebilir. 

NSAİİ kullanımında en büyük risk gastrointestinal kana-
madır. Moore R.A. ve ark. (46) tarafından yapılan; akut 
ve kronik ağrıda deksketoprofen kullanılan çalışmaların 
değerlendirildiği bir meta analiz dedeksketoprofene 
bağlı gastrointestinal kanama, miyokardinfarktüsü ve 
ölüm gibi yan etkilerin olmadığı bildirilmiştir. Laporte ve 
ark. (47) tarafından yapılan başka bir çalışma sonucun-
da da deksketoprofentrometamol ile gastrointestinal 
yan etkiler ve kanama riski eski NSAİİ’lere göre daha az 
gözlenmiştir.Biz de çalışmamızda bu bilgileri göz önüne 
alarak NSAİİ olarak deksketoprofentrometamol kullan-
dık ve çalışma sonucunda hem de ksketoprofentrome-
tamol uygulanan grupta hem de deksmedetomidin 
uygulanan grupta gastrointestinal kanama saptamadık.
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Bu çalışmada bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ha-
zımsızlık gibi diğer muhtemel yan etkiler açısından her 
iki grupta da anlamlı farklılık saptanmadı. Bulantı ve 
kusma insidansını artıran morfin tüketimi açısından da 
her iki grupta anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. 

Cerrahi sonrası tedavi edilmeyen ağrı; uyku kalitesini ve 
fizyolojik fonksiyonları etkiler ve hastanın iyileşmesine 
negatif yönde etki eder (48). Bu çalışmada da yeterli 
analjezi ile sağlanan hasta konforu açısından (uyku ka-
litesi ve hasta memnuniyeti sorgulandı) iki grup karşı-
laştırıldıve her iki grup arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmedi.

SONUÇ VE ÖNERİLERİ

Postoperatif ağrının etkin kontrolü ile hastanın progno-
zunda ve yaşam kalitesindeki iyileşme yapılan çalışma-
larla açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu nedenle has-
taya daha konforlu bir iyileşme dönemi vaad eden, yan 
etkilerin daha az analjezinin daha etkin olduğu,farklı 
mekanizmalarla etki gösteren farklı analjeziklerin kom-
bine edildiği multimodal analjezi kavramı ortaya çıkmış-
tır.

Biz de bu çalışmada elektif abdominal histerektomi 
operasyonu olan olgularda postoperatif ağrı yöneti-
minde multimodal yaklaşımda opioidlere ek olarak pre-
emptif uygulanan İV 50 mg deksketoprofen trometamol 
ile İV 1µg/kg deksmedetomidinin postoperatif dönem-
de analjezik etkinliklerini karşılaştırdık.İki ajan arasında 
analjezik etkinlik, postoperatif morfin tüketimi ve yan 
etkiler açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.
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ÖZET
Amaç: Doğum, kadın yaşamında fizyolojik bir olay olmasının yanı sıra toplumun sosyal ve kültürel 
özellikleri ile şekillenmektedir. Bu nedenle araştırma, doğum sonu dönemde anne bakımına yöne-
lik geleneksel uygulamaları tespit etmek için planlanmıştır. 
Materyal ve Method: Araştırmanın evrenini, Akşehir ilçe belediye sınırları içinde bulunan Aile Sağ-
lığı Merkezleri’ne (1-7) kayıtlı 0-12 aylık bebekleri olan 880 anne, örneklemi ise bu evrenden ta-
bakalı örnekleme yöntemiyle rastgele sayılar tablosu kullanılarak seçilen 286 anne oluşturmuştur. 
Veriler, anket formu aracılığı ile annelerle yüz yüze görüşülerek toplanmış ve verilerin değerlendi-
rilmesinde ki-kare önemlilik testi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan annelerin %38.4’ünün 26-30 yaş grubunda, %50’sinin il-
kokul mezunu olduğu saptanmıştır. Annelerin doğum sonu dönemde anne bakımına yönelik 
herhangi bir sağlık sorunu olduğunda yaptıkları uygulamalarda; aile tipi ve çocuk sayısı grupları 
arasında(p<0.05) ve büyüttükleri çocuk sıralaması ile kendilerine ilişkin yaptıkları (lohusa kadının 
kırkının çıkartılması, yarı kırkının çıkartılması, lohusa kadının su içmemesi ve lohusa kadının sütünü 
artırmaya yönelik uygulama yapması) uygulamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir(sırasıyla p<0.01, p<0.05, p<0.05, p<0.001). 
Sonuç: Sonuç olarak araştırmaya katılan annelerin doğum sonu dönemde, anne bakımına yönelik 
bazı geleneksel uygulamaları sürdürdükleri bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Anne bakımı; Geleneksel uygulamalar; Doğum sonu dönem; Hemşirelik

ABSTRACT
Aim: In addition to its physiological process, delivery is shaped with social and cultural 
characteristics of the community. Therefore this study was planned to identify the traditional 
practice for mother care at postpartum period. 
Material and Methods: The sample of this study consisted of 286 mothers, who were selected 
using the stratified random sampling method and the random numbers chart. The data was 
collected via questionnaire, administered in a face to face manner which is created by the 
researchers and the data was analyzed using descriptive statistics and chi-square test.
Results: 38.4% of mothers who were included in the study were between 26-30 years of age and 
50% of them were graduated from the elementary school. Practices used by the mothers in case 
of any problems in the post-partum mother care; it was found out that there were statistically 
significant differences between family type and the number of the children (p<0.05); and between 
order the raising sequence of the child and the practices which the mothers made for themselves 
(puerperant women’s celebrating the 40th day of delivery, the 20th day after delivery, not drinking 
water and using practices to increase breast milk supply) (p<0.01, p<0.05, p<0.05, p<0.001 
respectively).
Conclusion: As a result, it is observed in mothers that were enrolled in the study that they continue 
the traditional practices for mothers care at postpartum period.

Key words: Mother care; Traditional practices; Postpartum period; Nursing.
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INTRODUCTION 

Post-partum period is an important and difficult 
transition period. Because of inadequate care services 
provided during post-partum period and women’s 
inability to use these services sufficiently; post-
partum women are forced to implement traditional 
care methods learnt from their parents while solving 
postpartum health problems (1-4). Wrapping 
puerperant women’s abdomen which may delay 
involution process and exacerbate bleeding and placing 
puerperant women in höllük (a kind of clay soil) which 
may lead to infection and even death are among the 
traditional practices used by the women (5-9). Placing 
puerperant women in höllük, using interventions 
to reduce bleeding, wrapping puerperant women’s 
abdomen and not allowing them to drink water are 
some of the post-partum mother-care practices used in 
Turkey. These  inappropriate practices affect mothers’ 
health adversely (6, 8, 10). 

Nurses work with people and families with different 
cultural backgrounds. As a result; nurses should know 
traditions, customs, cultural beliefs and values of the 
people to whom they giving care very well and approach 
them in a holistic perspective (7,11,12). Approaching 
people with holistic perspective increases quality of 
the care and expands nursing point of view. Nurses 
should first identify individuals’ risk factors that affect 
their health negatively. It is nurses’ basic responsibility 
to detect and to change traditional health practices 
that affect individuals’ health negatively, to teach 
modern health practices and behaviors like healthy life 
styles and to support beneficial practices and to make 
individuals to participate in their care (7, 12). 

During pregnancy, birth and post-partum periods; it 
will not only be enlightening but also helpful to learn 
individuals’ traditional practices and to determine 
priorities of health services and health care to be 
provided to the families (6). In sum; the current study 
was undertaken to detect traditional mother care 
practices used by the mothers for themselves who 
resided in Akşehir county and had babies aged 0-12 
months according to the raising sequence of the child.

MATERIAL AND METHODS 

Research Design
The current study was retrospectively and descriptively 
done in order to explore traditional mother-care 
practices of mothers who had babies aged 0-12 months 
and were registered to Family Health Centers located in 
Akşehir County. 
Sample and Procedures
The population of the study was composed of 880 
mothers who had babies aged 0-12 months and were 
registered to Family Health Centers (1-7) located in 
Akşehir County. The sample of the study was composed 
of 286 mothers who were selected by using the stratified 
random sampling method and the random numbers 
chart from the population. The data were collected 
using “Personal Information Form” (20 questions) 
designed by the researcher and “Identification form 
for traditional mother-care practices at postpartum 
period” (16 questions) (5-7,10, 14-30). Prior to the 
study; the participant women were informed about 
the aim, methods and expected benefits of the study. 
All of the questionnaire forms were administered by 
the researcher through face to face interviews during 
a home visit made to the puerperant mothers. The 
interviews lasted minimum 20 minutes maximum 30 
minutes. 
Data Analysis
The data were evaluated with Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) 15.0 software package and 
numbers, percentages, means and standard deviations 
were used for descriptive statistics of the data. Chi-
square analysis was employed in order to compare 
descriptive characteristics and traditional mother-care 
practices done according to the raising sequence of the 
child and level of significance was set at p<0.05.
Ethical considerations
Before the administration of the questionnaire forms; 
the ethical suitability of the research was approved 
by Ethical Council of the Medical Faculty of Erciyes 
University with the decision dated and numbered 
16.09.2010-2010/108 and oral and written informed 
consents of the participants were obtained from the 
study-group.
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RESULTS

It was found out that 92.0% of the mothers received 
information about mother and baby care and 74.5% of 
them received that information from nurses. It was no

ted that 38.4% of the participant mothers belonged to 
26-30 age group, 50.0% had primary school graduation 
and 37.4% had extended family structure (Table 1).

It was seen that there was not any significant difference 
between traditional mother-care practices used in case 
of a health problem and mothers’ age, educational 
status, employment status, economical status, duration 
of residing in Akşehir county center (for all p>0.05). 
On the other hand; it was noted that there was a 
statistically significant difference between traditional 
mother-care practices used by the participant mothers 
and family type, the number of the children they had 
(respectively p=0.005 ve p=0.007). It was seen that 
the number of the mothers who lived in extended 
families and used traditional mother-care practices in 
case of a health problem was bigger than those living 
in nuclear families. In the advanced analyses done 
according to the number of the children; it was found 
out that the difference resulted from the group who 
had two children (χ2= .651, p= 0.420). In the group of 
the mothers with two children; it was explored that 
the number of the mothers who expressed that they 
primarily used traditional practices when a problem 
occurred was higher and the difference was statistically 
significant (p=0.007) (Table 2). It was understood that 
the first three practices done by the mothers in the 
last births during post-partum period were puerperant 
women’s not having sexual intercourse for 40 days 

(99.7%), using practices to increase breast milk supply 
(90.2%)  and celebrating the 40th day of delivery 
(79.7%) (Table 3).As far as the raising sequence of the 
child and traditional mother-care practices (puerperant 
women’s celebrating the 40th day of delivery, the 
20th day after delivery, not drinking water and using 
practices to increase breast milk supply) used by the 
participant mothers were concerned; it was noted that 
there was statistically significant difference among the 
groups (respectively p<0.01, p<0.05, p<0.05, p<0.001). 
In the advanced analysis done; it was discovered that 
mothers used such traditional practices as -puerperant 
women’s celebrating the 40th day of delivery (x2= 1.729, 
p= 0.189), the 20th day of delivery (x2= ,266, p= 0,606) 
and not drinking water (x2= 1.234, p= 0.267)- less as 
the number of the children increased (Table 4). It was 
seen that the difference among the groups was not 
significant in terms of traditional mother-care practices 
used to increase breast milk supply (p<0.05). It was 
found out that no statistically significant difference 
existed among the groups in terms of traditional 
mother-care practices used to increase breast milk 
supply according to the raising sequence of the child 
(p>0.05) (Tablo 5).  
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Table 2. Distribution of mothers in terms of some descriptive characteristics and the practice done primarily in case of a 
health problem

         The practice done primarily in case of a health problem

Going to        Doing
hospital /       traditional
seeing a doctor       practices TOTAL                Test

Table 3. Distribution of mothers in terms of traditional mother-care practices used at puerperal period

Traditional mother-care practices used      n %
Puerperant women’s not having sexual intercourse for 40 days   285 99.7
Puerperant women’s using practices to increase breast milk supply   258 90.2
Puerperant women’s celebrating the 40th day of delivery (Kırkının çıkartılması)  228 79.7
Not leaving puerperant women alone at home     204 71.3
Puerperant women’s celebrating the 20th day of delivery (Yirmi kırkının çıkartılması) 194 67.8
Practices used by puerperant women to prevent incubus (Albasması)   187 65.4
Practices used by puerperant women to heal incubus    192 67.2
Wrapping puerperant women’s abdomen     153 53.5
Puerperant women’s visiting relatives and neighbors on the 40th day of   144 50.3
delivery (kırk gezmesi/ kırk uçurması) 
Not allowing puerperant women to drink water     59 20.6
Exchanging needles when two puerperant women met each other   12 4.2
*More than one answer was given.  Percentages were calculated by ‘n:286’

Descriptive Characteristics   
     n % n % n % 
Age (average age 26.7±5.0 years)
≤20 years     19 73.1 7 26.9 26 9.1 
21-25 years    71 74.0 25 26.0 96 33.6 
26-30 years    88 80.0 22 20.0 110 38.4 
≥ 31 years    43 79.6 11 20.4 54 18.9 
Educational Status   
Primary School degree and below  113 74.3 39 25.7 152 3.2 x2=2.841 
Secondary School degree   45 76.3 14 23.7 59 50.0 p= 0.417
High School Degree   38 82.6 8 17.4 46 20.6
University Degree and above  25 86.2 4 13.8 29 16.1 
Employment Status      10.1
Unemployed     197 77.6 57 22.4 254 88.8 x2=0.010
Employed         24 75.0 8 25.0  32 11.2 *
Economical Status  
Satisfactory     42 79.2 11 20.8 53 18.5 x2=0.832
Moderate     139 78.1 39 21.9 178 62.3 p=0.660 
Unsatisfactory     40 72.7 15 27.3 55 19.2 
Duration of residing in Akşehir county center
≤ 5 years     109 75.2 36 24.8 145 50.7 χ2=2.628
6 - 10 years    18 69.2 8 30.8 26 9.1 p=0.269
≥ 10 years    94 81.7 21 18.3 115 40.2 
Family Type
Nuclear      148 82.7 31 17.3 179 62.6 χ2=7.970
Extended     73 68.2 34 31.8 107 37.4 p=0.005 
Number of children 
1 child     102 85.0 18 15.0 120 42.0 χ2=10.070
2 children    70 67.3 34 32.7 104 36.4 p= 0.007 
3-5 children     49 79.0 13 21.0 62 21.6 
* The number observed in the pores because it is less than 25, Yates corrected chi-square test was performed. 

p= 0.683
x2=1.498

p=0.919 

42

SİVRİ ve ark.
Doğum Sonu Anne Bakımı

Bozok Tıp Derg 2015;5(4):39-48
Bozok Med J 2015;5(4):39-48



Table 4 .Distribution of mothers in terms of traditional mother-care practices used at puerperal period according to raising 
sequence of the child.
     Raising sequence of the child

Traditional mother-care    1st child  2nd child  3rd child and
practices used at puerperal period   (n= 286)       (n= 168)  above  (n= 79)    
           χ2 / p
          
             N % n % n %
Puerperant women’s not having sexual  
intercourse for 40 days       
Yes     285 99.7 167 99.4 78 98.7 **  
No      1 .3 1 .6 1 1.3
Practices used by          χ2= 
puerperant women          30.714
to increase breast milk supply        p<0.001
Yes     258 90.2 122 72.6 55 69.6
No     28 9.8 46 27.4 24 30.4
Puerperant women’s         χ2= 
celebrating the 40th day of         13.578
delivery        
Yes     228 79.7 125 74.4 47 59.5 
No     58 20.3 43 25.6 32 40.5 p= 0.001
Not leaving puerperant 
women alone at home       
Yes     203   71.0 115 68.5 48 60.8 χ2= 3.010
No     83 29.0 53 31.5 31 39.2 p= 0.222
Puerperant women’s 
celebrating the 20th day of delivery       
Yes     194 67.8 110 65.5 38 48.1 χ2= 6.943
No     92 32.2 58 34.5 41 51.9 p= 0.031
Practices used by puerperant 
women to prevent incubus       
Yes     187 65.4 109 64.9 48 60.8 χ2= 0.591
No     99 34.6 59 35.1 31 39.2 p= 0.744
Practices used by puerperant 
women to heal incubus       
Yes     192 67.1 115 68.5 49 62.0 χ2= 1.033
No     94 32.9 53 31.5 30 38.0 p= 0.597
Wrapping puerperant women’s abdomen       
Yes     152 53.1 79 47.0 38 48.1 χ2= 1.795
No     134 46.9 89 53.0 41 51.9 p= 0.408
Puerperant women’s visiting relatives and 
neighbors on the 40th day of delivery       
Yes     144 50.3 77 45.8 29 36.7 χ2= 4.738
No     142 49.7 91 54.2 50 63.3 p= 0.094
Not allowing puerperant women to drink water       
Yes     59 20.6 25 14.9 7 8.9 χ2= 6.888
No     227 79.4 143 85.1 72 91.1 p= 0.032
Exchanging needles when two puerperant 
women met each other       
Yes     12 4.2 6 3.6 8 10.1 χ2= 5.595
No     274 95.8 162 96.4 71 89.9 p= 0.061
Total     286 100.0 168 100.0 79 100.0 
* Sd was 2 in all of the chi-square analysis in this table 
**Analysis could not be performed because the numbers were small.
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Table 5. Distribution of mothers in terms of traditional mother-care practices used to increase breast milk supply at 
puerperal period according to raising sequence of the child.

    Raising sequence of the child 
    1st child  2nd child  3rd child and above
    (n= 286)  (n= 168)       (n= 79)  χ2/p*  
    
The practices used 
    N % n % n % 
Liquid foods        
Yes     215 75.2 122 72.6 55 69.6 χ2= 1.090
No     71 24.8 46 27.4 24 30.4 p= 0.580
Soup        
Yes    191 66.8 105 62.5 50 63.3 χ2= 0.960
No    95 33.2 63 37.5 29 36.7 p= 0.619
Salad       
Yes    170 59.4 95 56.5 46 58.2 χ2= 0.365
No    116 40.6 73 43.5 33 41.8 p= 0.833
Dessert        
Yes    119 41.6 66 39.3 33 41.8 χ2= 0.265
No    167 58.4 102 60.7 46 58.2 p= 0.876
Boiled grape juice /halva       
Yes    101 35.3 58 34.5 29 36.7 χ2= 0.113
No    185 64.7 110 65.5 50 63.3 p= 0.945
Bulgur pilaf (rice of wheat grains)       
Yes    93 32.5 51 30.4 32 40.5 χ2= 2.573
No    193 67.5 117 69.6 47 59.5 p= 0.276
Milk       
Yes    84 29.4 45 26.8 22 27.8 χ2= 0.359
No    202 70.6 123 73.2 57 72.2 p= 0.836
Onion       
Yes    83 29.0 44 26.2 35 44.3 χ2= 8.883
No    203 71.0 124 73.8 44 55.7 p= 0.012
Syrup       
Yes    82 28.7 47 28.0 24 30.4 χ2= 0.152
No    204 71.3 121 72.0 55 69.6 p= 0.927
Rice with lentil       
Yes    47 16.4 22 13.1 8 10.1 χ2= 2.355
No    239 83.6 146 86.9 71 89.9 p= 0.208
Quince       
Yes    41 14.3 19 11.3 9 11.4 χ2= 1.059
No    235 85.7 149 88.7 70 88.6 p= 0.589
Liver / meat        
Yes    25 8.7 14 8.3 8 10.1 χ2= 0.219
No    261 91.3 154 91.7 71 89.9 p= 0.896
Mulberry syrup       
Yes    15 5.2 8 4.8 - - χ2= 4.242
No    271 94.8 160 95.2 79 100.0 p= 0.120
Dry bean / chick pea       
Yes    15 5.2 9 5.4 9 11.4 χ2= 4.322
No    271 94.8 159 94.6 70 88.6 p= 0.120
Bat (a kind of traditional Turkish food)       
Yes    10 3.5 5 3.0 7 8.9 χ2= 5.323
No    276 96.5 163 97.0 72 91.1 p= 0.070
Others **       
Yes    66 23.1 32 19.0 15 19.0 χ2= 1.300
No    220 76.9 136 81.0 64 81.0 p= 0.522
Total    286 100.0 168 100.0 79 100.0 
*Sd was 2 in all of the chi-square analysis in this table 
** “Fruits, vegetables, rice, water, linden tea, humana tea, yoghurt and frequent breast-feeding” were included in “others”. 
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It was identified that the difference among the 
groups was statistically significant as far as mothers’ 
educational status and traditional mother-care 
practices used (puerperant women’s celebrating the 

20th day and 40th day of delivery, visiting relatives and 
neighbors etc. after the 40th of delivery, preventing and 
healing incubus) were concerned (p=0.000, p=0.001, 
p=0.007, p=0.032, p=0.001) (Table 6).

Table 6. Distribution of mothers in terms of traditional mother-care practices used at puerperal period according to 
educational status

     Educational status 
    Primary School  Primary School 
Traditional mother-care   Degree and below  Degree and below  Test*
practices used  
     (1st stage)   (1st stage) 
     n % n % 
Not leaving puerperant women alone at home     
Yes     112 73.7 92 68.7 χ2 = 0.880
No     40 26.3 42 31.3 p= 0.348 
Puerperant women’s celebrating the 20th 

day of delivery(Yirmi kırkını çıkarma)     
Yes     121 79.6 73 54.5 χ 2= 20.608
No     31 20.4 61 45.5 p= 0.000 
Puerperant women’s celebrating the 40th 

day of delivery (Kırkı çıkarma)     
Yes     132 86.8 96 71.6 χ 2= 10.178
No     20 13.2 38 28.4  
Puerperant women’s visiting relatives and 
neighbors on the 40th day of delivery (Kırk gezmesi)     
Yes     88 57.9 56 41.8 χ 2=7.388
No     64 42.1 78 58.2 p= 0.007 
Wrapping puerperant women’s abdomen     
Yes     84 55.3 69 51.5 χ 2= 0.407
No     68 44.7 65 48.5 p= 0.523 
Practices used by puerperant women to 
prevent incubus(Al basmasını önleme)     
Yes     108 71.1 79 59.0 χ 2= 4.605
No     44 28.9 55 41.0 p= 0.032 
Practices used by puerperant women 
to heal incubus (Al basmasının geçmesi)     
Yes     115 75.7 77 57.5 χ 2= 10.686
No     37 24.3 57 42.5 p= 0.001 
TOTAL     152 100.0 134 100.0 
*Degrees of freedom was 1 in all of the chi-square (four-eyed chi-square test, Pearson) analysis in this table 

DISCUSSION

People’s health beliefs and practices are influenced 
by the culture of the society in which they lived (13, 
14, 23, 24). Because mothers experience difficulties 
at post-partum period in adapting themselves to the 
new life styles; they lack knowledge about mother-
baby care, health services are insufficient; they use 

traditional practices learnt from their parents/families 
in order to prevent or to solve a health problem (13,14, 
24). The current study investigated traditional mother-
care practices used by mothers who resided in Akşehir 
county center and had babies aged 0-12 months and 
examined whether or not they used these practices in 
terms of the raising sequence of the child and socio-
demographic characteristics. 
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In this sense; it was the first study to uncover the 
association between traditional practices and the 
raising sequence of the child.

In the current study; it was noted that there was not any 
statistically significant difference between traditional 
mother-care practices used in case of a health problem 
and mothers’ age, educational status, employment 
status, economical status, age of the last child and 
duration of residing in county center (for all p>0.05). 
However; statistically significant differences were 
found between traditional mother-care practices used 
and family type, the number of the children they had. 
It was seen that the number of the mothers who lived 
in extended families and used traditional mother-care 
practices when there was any kind of health problem 
was bigger than those living in nuclear families. The 
rate of the mothers who had two children and primarily 
used traditional practices when a problem occurred 
was higher than those who had one child (p=0.007) 
(Table 2). In a study done in Tokat Province of Turkey; 
it was explored that most of the mothers who lived in 
extended families used traditional practices when a 
problem occurred (5). It is argued that in the traditional 
extended family structure, individuals themselves 
cannot make decisions about where and how they can 
get health care services and as a result, it is known that 
they are not free to follow the recommendations of 
the health care team and do not utilize nurses’ advices 
because their mothers in law do not approve these 
advices. As for the nuclear family structure; supervision 
of the relatives is weak and individuals feel freer to 
make and to implement their own decisions (13). These 
findings were in agreement with our findings. 

Importance of puerperal period is dominant in all 
cultures. Some traditional practices are used during 
this delicate period in order to protect the health of 
both mothers and their babies. It is reported that not 
allowing mothers to leave home for 40 days following 
delivery, not leaving mothers alone at home for 40 
days following delivery, restriction of mothers’ physical 
activities and celebrating the end of first of 40 days 

after delivery as a sign of end of puerperal period are 
some of the traditional practices commonly done at 
post-partum period (4, 6). It is known that women are 
not allowed to leave home for 40 days after delivery 
in China, India and Thailand; mothers are bathed in 
herbal baths after the end of post-partum period in 
Malaysia; mothers are encouraged to take hot bath 
in Taiwan during post-partum period (27, 28). Bathing 
puerperant women is called as celebration of 40th day 
of delivery. In our study, it was explored that 79.7% of 
the mothers celebrated the 40th day of delivery and 
50.3% visited relatives and neighbors after the 40th day 
of birth (Table 3). It is reported that celebrating the 40th 
and 20th day of delivery both for mothers and babies 
(bathing mothers and babies on the 20th day in bath-
water in which there are 20 stone pieces and bathing 
mothers and babies on the 40th day in bath-water in 
which there are 40 stone pieces), visiting homes of 7 
relatives and neighbors on the 40th day of delivery and 
giving them presents still exist in Anatolia (10, 16, 17, 
29). Celebration of the 40th day of delivery and visiting 
relatives and neighbors on the 40th day of delivery are 
unharmful practices for the puerperant women and 
it may be suggested that these traditional practices 
may help them relax psychologically. In our country; 
traditional practices to increase breast milk during 
post-partum period are rather common (5,7,10,15-
17,20, 30)

It is reported that mothers who want to breastfeed 
their babies use different methods to increase breast 
milk, consume some traditional foods and herbal 
drinks and often drink herbal teas (5, 6, 10, 19). 
According to the results of the studies conducted; it is 
reported that 63.7% of the mothers residing in Tokat 
Province drink weak tea, 55.3% of the mothers living 
in Mersin Province consume puerperal syrup (made of 
sugar flavored with spices and dyed red), 43% of the 
mothers in Sanlıurfa Province often breastfeed their 
babies, 75.9% of the mothers living in Kutahya Province 
consume water and liquid foods and 30.1% of them 
drink herbal teas (generally fennel tea 76.9%)(5, 8, 10, 
30).
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In our study, it was identified that more number of 
mothers used traditional practices to increase breast 
milk for their first babies and the difference between 
was significant (p<0.001) (Table 4). Of the traditional 
practices used to increase breast milk; there was a 
difference among the groups only in the practice of 
“eating onion” according to the raising sequence of the 
child (p<0,05)and the advanced analysis demonstrated 
that the difference was caused by the group of the 
mothers with ≥ 3 children (χ2= .421, p= 0.517) (Table 
5). These traditional practices are done not only in our 
country but also in such countries as Thailand and Iran 
(4). When the fact that 500 calories should be added 
to the daily caloric intake to maintain the sufficient 
breast milk supply is considered; the above mentioned 
traditional practices are useful and beneficial as long 
as it is kept in mind that excessive caloric intake and 
excessive weight gain may be caused by excessive 
dessert consumption. 

When the correlation between educational status of 
the mothers and the traditional mother-care practices 
(celebrating the 20th and 40th day of the delivery, 
visiting relatives and neighbors after the 40th day of 
the delivery, preventing and healing incubus) were 
examined; it was noted that the difference among 
the groups was statistically significant (respectively 
p=0.000, p=0.001, p=0.007, p=0.032, p=0.001) (Table 6).  
Similarly; many studies that investigated the traditional 
mother-care practices point out that mothers use these 
practices less as their educational level increase (5, 6). 
As seen in these studies and in our study; it is found out 
that possibly harmful traditional practices are less used 
as mothers’ educational level increase. 

As a result of the study:
- Mothers who lived in extended families used 
traditional practices more as compared to those living 
in nuclear families in case of a health problem. 
- Mothers who had second child used primarily 
traditional practices more than other groups in case of 
a health problem (p<0.05),
- Possibly harmful and healthy traditional practices for 

mother-health are still used.
• In light of these results, it is recommended that: 
- Midwives and nurses should holistically assess and 
evaluate the women in relation with their cultural and 
environmental characteristics/backgrounds so that 
their post-partum care services can be effective and 
appropriate. 
- Health care personnel should organize educational 
trainings about the harmful traditional practices in 
regions where they work. 
- Analytical studies should be conducted in order to 
identify the causes and reasons to use traditional 
mother-care practices in relation with the raising 
sequence of the child. 
- Regional data and information about the traditional 
mother-care practices used in Turkey should be 
collected and shared with health care personnel in 
order to provide a transcultural care.
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ÖZET
Amaç: Derin ven trombozu (DVT) ileri yaşta predominant olan bir rahatsızlık olup, insidansı yaşla katlana-
rak artar. Kalıtsal ve edinsel risk faktörleri arasında etkileşim gerektiğinden patogenezinde birçok etkenin rolü 
vardır. Amacımız, hastanemize başvuran DVT’li yaşlı hastalarda genetik mutasyonların sıklığını araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntemler: Nisan 2013 ile Şubat 2015 tarihleri arasında DVT tanısıyla kliniğimize kabul edilen 25 
geriatrik hastada faktör V Leiden (FVL), protrombin gen mutasyonu (PT G20210A) ve metilentetrahidrofolat 
redüktaz (MTHFR) mutasyonları (C677T, A1298C) araştırıldı. Polimorfizm taranması SNaPshot® multipleks sis-
temi (Applied Biosystems A.Ş.) kullanılarak gerçekleştirildi. Ayrıca, antikoagülan tedavi ile ilgili biyokimyasal 
parametreler yakından takip edildi. 
Bulgular: Hastalarımızın yedisi kadın, 18’i erkekti ve yaşları 65 ile 86 arasında değişmekte ortalama yaş da 
70.52±6.21 yıl idi. FVL mutasyonu 11 (%44) hastada (2 homozigot, heterozigot 9) ve heterozigot PT G20210A 
mutasyonu 1 (%4) hastada tespit edildi. MTHFR C677T mutasyonu 10 (%40) hastada (1 homozigot, 9 heterozi-
got) ve MTHFR A1298C mutasyonu 14 (%56) hastada (3 homozigot, 11 heterozigot) tespit edildi. 
Sonuç: DVT tanısı konulan geriatrik hastalarda kalıtsal mutasyonlar nadir değildir. Bundan dolayı, DVT tanısı 
alan her geriatrik hasta FVL, PT G20210A ve MTHFR mutasyonları için taranmalıdır. Ayrıca, coumadin kullanan 
yaşlı hastalarda antikoagülasyon seviyelerindeki dalgalanmalar daha sık olduğundan biyokimyasal paramet-
reler uygun tedaviyi sürdürmek ve olası komplikasyonlardan kaçınmak için daha sık aralıklarla izlenmelidir.

Anahtar kelimeler: Derin ven trombozu; Geriatrik hasta; Trombofili; Mutasyon

ABSTRACT
Objective: Deep venous thrombosis (DVT) is predominantly disorder of older age and its incidence increases 
exponentially with age. The pathogenesis of venous thrombosis is multifactorial and needs the interaction 
between hereditary and acquired risks factors. Our aim was to investigate the frequency of genetic mutations 
in elderly patients with DVT admitted to our hospital
Material and Methods: A total of 25 geriatric patients with DVT admitted to our clinic, between April 2013 
and February 2015 were investigated for factor V Leiden (FVL), prothrombin gene mutation (PT G20210A), 
and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) mutations (C677T, A1298C). Screening of polymorphisms 
was carried out by using SNaPshot® multiplex system (Applied Biosystems Inc.). Also, biochemical parameters 
related to anticoagulant therapy were monitored closely.
Results: There were 18 male and 7 female patients ranging in age from 65 to 87 years, with a mean age 
of 70.52±6.21 years. FVL mutation was found in 11 (44%) patients (2 homozygotes, 9 heterozygotes), there 
was 1 (4%) patient with heterozygous PT G20210A mutation, MTHFR C677T was found in 10 (40%) patients 
(1 homozygote, 9 heterozygotes), and MTHFR A1298C was found in 14 (56%) patients (3 homozygotes, 11 
heterozygotes). Fluctuating levels of anticoagulation were observed in most geriatric patients.
Conclusion: Inherited mutations among the geriatric patients with DVT are not rare. Therefore, we suggest 
that every geriatric patient with DVT should be screened for the FVL, PT G20210A and MTHFR mutations. Also 
elderly patients taking coumadin are more likely to have fluctuating levels of anticoagulation, biochemical 
parameters should be monitored at more frequent intervals to maintain appropriate treatment and to avoid 
possible complications in geriatric patients.

Key words: Deep venous thrombosis; Geriatric patient; Thrombophilia; Mutation 
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GİRİŞ

Yaşlanmakla sağlık, sosyal, çevresel, ekonomik ve psiko-
lojik sorunlar artmakta olup, yaşlanma derin ven trom-
bozu (DVT) da dahil birçok hastalık için risk faktörüdür. 
Yaşlı DVT’li hastaların %40-50’de sessiz pulmoner em-
boli görülmektedir (1). Otopsi yapılan yaşlılarda %7-33 
pulmoner emboli bildirilmiştir (2).  Yaşlıların kardiyo-
respiratuar kapasitesinin yetersiz olduğu da göz önüne 
alınırsa küçük pulmoner emboliler bile sorunlara yol 
açabileceğinden geriyatrik olgularda DVT profilaksisi ve 
tedavisi önemlidir.

İlerlemiş yaşla birlikte DVT riski artışının başlıca neden-
leri: trombotik risk faktörlerinin artması, trombin sevi-
yelerinin yükselerek protrombotik bir durum oluşması 
ve venöz dolaşımda stazın artmasına bağlı değişiklikleri 
içeren yaşlanmayla ilgili artması olası multipl faktörler-
dir (1). 

Yaşlılarda kronik ve yatağa bağımlı rahatsızlıkların 
artması ve fizyolojik olarak soleus ve gastroknemius 
kaslarının zayıflığı baldır kas pompalama kapasitesini 
azalttığından DVT riski artmaktadır. Baldır bölgesinde 
başlayan DVT önemsenmez ve tedavi edilmezse %20 
oranında proksimal uzanım gösterebilir, hatta pulmoner 
emboli gelişmesine bile neden olabilir (3). Faktör V Le-
iden (FVL), prothrombin gen mutasyonu (PT G20210A) 
ve Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) mutasyo-
nu DVT’ye yatkınlık oluşturan herediter mutasyonlardır.
DVT’nin tedavisinde kullanılan coumadin’in tedavi 
spektrumu dar olup, INR değeri sık aralıklarla monito-
rize edilmelidir. Oral coumadin ile hedeflenen INR de-
ğerleri tutturulamayan olgularda oral faktör Xa (FXa) 
inhibitörleri son zamanlarda kullanılmaktadır. Ancak 
bu grup ilaçların kullanılması halinde INR takibine ge-
reksinim olmamasına rağmen renal ve hepatik fonksi-
yonlarla ilişkili biyokimyasal parametrelerin yakından 
izlenmesi önemlidir.

HASTALAR VE YÖNTEM 

Nisan 2013 ile Şubat 2015 tarihleri arasında DVT tanı-
sıyla kliniğimize Kabul edilen 25 geriyatrik hastada FVL, 
PT G20210A ve MTHFR (C677T, A1298C) mutasyonları 
araştırıldı. DVT tanısı fizik muayene, Wells Skorlama 

sistemi ve D-dimer testiyle kondu ve venöz doppler 
ultrasonografiyle tanı kesinleştirildi. Yatalak, felçli ve bi-
linç fonksiyonları bozulmuş hastalar çalışma kapsamına 
alınmadı. 

Tüm hastalarda parenteral düşük moleküler ağırlıklı 
heparin (DMAH) ve oral coumadin tedavisi eş zamanlı 
başladı ve en az beş gün birlikte kullanıldı. Hedeflenen 
INR değerlerine (INR=2-3) iki gün arayla yapılan ölçüm-
lerde ulaşılınca parenteral DMAH tedavisi kesilerek oral 
coumadin tedavisine 3-6 aylık bir süre devam edildi. Bu 
süre içerisinde aralıklı olarak INR değerleri ölçülerek 
hedeflenen INR değerleri sürdürülmeye çalışıldı. Hedef-
lenen INR değerleri bir türlü tutturulamayan olgularda 
ise oral rivaroksaban tedavisi başlandı. Rivaroksaban 
tedavisi karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile yakın-
dan izlendi.

Mutasyon analizi: mutasyon çalışmaları için her hasta-
dan yaklaşık 5-8 cc kan alınarak EDTA ihtiva eden tüp-
lere kondu. DNA izolasyonları 200 µl periferik kan nu-
munelerinden QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen Inc. 
Germany)  kullanılarak yapıldı ve polimeraz zincir reak-
siyonu (PCR) yapılıncaya kadar -20ºC’de muhafaza edil-
di. Polimorfizmlerin taranmasında SNaPshot® multiplex 
system (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı. 
Bu amaçla her 3 polimorfizm için 3 primer dizayn edildi 
(PCR için 2 ve SNaPshot® reaksiyonu için 1). PCR’lar %2 
agarose gel electrophoresis kullanılarak kontrol edildi. 
Bir numune için 3 reaksiyon NucleoFast® 96 PCR kit 
(MACHEREY-NAGEL GmbH) kullanılarak kombine ve 
purifiye edildi.

SNaPshot® reaksiyonları: Purifiye PCR’lar SNaPshot® ile 
üretici firmanın direktifleri doğrultusunda uygulandı. 
Keza SNaPshot® reaksiyonlarının kapiller elektroforezi 
de ABI 3130 capillary electrophoresis instrument (App-
lied Biosystems Inc. Switzerland) kullanılarak üretici 
firmanın direktifleri doğrultusunda uygulandı. Polimor-
fizmleri Genotipleme GeneMapper 4.0 yazılımı (Appli-
ed Biosystems A.Ş. İsviçre) üzerindne kapiller elektrofo-
rez sırasında elde electrophoregramlar analiz edilerek 
elde edildi. 
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D-dimer seviyesi, ticari bir kit (Abbott Laboratories) ve 
analizör (Architect C8000; Abbott Laboratories, Abbott 
Park, IL, USA) kullanılarak türbidimetrik belirlendi. Ru-
tin biyokimyasal tetkiklerde biyokimya laboratuarında 
yapıldı.

BULGULAR

Hastalarımızın 7’si kadın, 18’i erkek olup, yaşları 65 ile 
86 arasında değişmekte ve ortalama yaş da 70.52±6.21 
yıl idi. DVT hastaların 13’ünde (%52)  sol alt ekstremi-
tede, 10’sinde (%40) sağ alt ekstremitede ve ikisinde 

(%8) ise her iki alt ekstremitede lokalizeydi. Tromboze 
venöz segmentler hastaların 9’unda (%36) iliofemoral 
seviyede, 11’inde (%44) femoropopliteal seviyede ve 
5’indeyse (%20) baldır seviyesindeydi.  

FVL mutasyonu 11 (%44) hastada (2 homozigot, 9 hete-
rozigot) ve heterozigot PT G20210A mutasyonu 1 (%4) 
hastada tespit edildi (Tablo 1). MTHFR C677T mutasyo-
nu 10 (%40) hastada (1 homozigot, 9 heterozigot) ve 
MTHFR A1298C mutasyonu ise 14 (%56) hastada (3 
homozigot, 11 heterozigot) mevcuttu. Bir olgudaysa hiç 
mutasyon yoktu.

Yaş ve cinsiyet PT G20210A MTHFR 1298 FVL MTHFR 677
65  E  WT  WT  MUT WT
67  K  WT  WT  WT HET
70  E  WT  HET  HET WT
67  K  WT  WT  MUT WT
72  E  WT  HET  HET WT
65  E  WT  WT  HET WT
65  E  WT  HET  WT HET
80  E  WT  HET  HET WT
83  E  WT  WT  WT HET
75  E  WT  MUT  WT WT
65  E  WT  HET  WT WT
74  E  WT  WT  WT MUT
66  K  WT  WT  WT HET
65  E  HE  HET  WT WT
65  E  WT  MUT  HET WT
66  E  WT  WT  WT WT
65  E  WT  HET  WT HET
86  K  WT  HET  WT HET
66  K  HET  HET  HET WT
73  K  WT  WT  HET HET
74  E  WT  HET  HET WT
78  E  WT  WT  WT HET
68  K  WT  HET  WT WT
75  E  WT  WT  WT HET
68  E  WT  MUT  HET WT

Tablo 1. Geriyatrik hastalarda mutasyon analizi 
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(E: erkek, K: kadın, HET: heterozigot, HOM: homozigot; WT: (Wild Type) 
Mutasyon yok, PT G20210A: protrombin gen mutasyonu, FVL: faktör V 
Leiden, MTHFR: metilentetrahidrofolat redüktaz)
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Yirmi hastada (%80) kolesterol seviyesi yüksekti. İki 
hasta ise diyabetik idi. INR ölçümleri başlangıçta dalga-
lanmalar gösterdiğinden günlük ve daha sonra günaşırı 
ölçümler yapılarak hedef değerlerine ulaşılmaya çalışıl-
dı. Hedef INR değerleri iki olgu hariç tümünde sürdü-
rüldü. Hedeflenen INR değerleri sürdürülemeyen iki ol-
guda faktör Xa inhibitörü olan rivaroksaban tedavisine 
başlandı. Oral rivaroksaban tedavisi günde 2 kez 15 mg 
olarak başlandı ve üç hafta devam edildi, daha sonra 
ise günde tek doz 20 mg olarak sürdürüldü. Coumadin 
tedavisi gören ve INR değeri 6’nın üzerinde olan 3 ol-
guda hafif kanamalar oldu. İki olguda epistaksis ve bir 
olguda hematüri yakınması vardı. Hafif kanamalar hiç-
bir tedavi gerekmeden coumadin dozunun ayarlanma-
sıyla düzeldi. Bir olgudaysa gastrointestinal kanama ve 
yaygın ciltaltı hematomu oldu (Şekil 1). Ciddi kanama 
olan olgu ise coumadin’e bir süre arar verilmesiyle ve 
medikal tedaviyle düzeldi. Rivaroksaban tedavisi gören 
olgularda ise biyokimyasal parametreler normal sınır-
larda seyretti. Diyabetikler ve kolesterol seviyeleri yük-
sek olanlar iç hastalıkları ana bilim dallarıyla konsülte 
edilerek tedavi edildi. 

Şekil 1. Masif kanaması olan hastamızda yaygın ciltaltı 
kanama görülmektedir.

TARTIŞMA

Venoz tromboembolizm (VTE) gizli katil olarak tanım-
lanmakta olup, DVT ve pulmoner embolizmin ortak adı-
dır. Birçok DVT olguları semptomsuzdur ve pulmoner 
embolide çoğu kez otopsi yapılıncaya kadar tespit edil-
meyebilir (4). Ancak, son zamanlarda venöz ultrasonog-
rafinin sık kullanılmasıyla DVT tanısı daha sık konarak 
pulmoner emboli gelişmeden tedavi şansı artmıştır (5). 
Yaşlılarda DVT için en güçlü risk faktörü lokal kan vis-
kozitesini, hematokrit ve serum laktat seviyelerini ar-

tırması nedeniyle uzun süreli yatak istirahatıdır. On 
dört  günü aşan yatak istirahatı venöz tromboz riskini 
5.6 kat artırır (6). Diğer risk faktörleriyse ileri yaş, kronik 
alt ekstremite ödemi, paralizi, parestezi, akut kalp yet-
mezliği ve geçirilmiş DVT’dir. Ayrıca, enfeksiyonda tek 
değişkenli analizlerde DVT risk faktörü olarak değerlen-
dirilmiştir (6). 

En sık rastlanan herditer trombofilik mutasyon FVL’dir. 
Bilindiği gibi aktive olmuş protein C (APC) trombüs olu-
şumunu FVa ve FVIIIa’yı inaktive ederek sınırlandırır. 
Dahlback ve arkadaşları (7) 1993 yılında ailevi trombo-
zis anamnezi olan bir hastanın plazmasına APC ekledik-
lerinde aPTT’nın uzamadığını fark etmişler. Daha sonra 
bu APC direncinin (APCR) faktör V geninin 506. pozis-
yonundaki bir nokta mutasyonla ilişkili olduğu gösteril-
miştir. Bu mutasyona ilk keşfedildiği şehrin ismine izafe-
ten FVL denmiştir. FVL mutasyonu APCR olan olguların 
%95’den fazlasına katkıda bulunur. APCR en sık kalıtsal 
trombofili nedeni olup, seçilmemiş trombozlu hasta-
ların yaklaşık % 20’sinde mevcuttur. FVL taşıyıcılarının 
heterozigot olanlarda 7 kat, homozigot olanlardaysa 80 
kata kadar tromboz riski artar. Venöz tromboz insidansı 
heterozigot FVL taşıyıcılarında bu mutasyon olmayan-
lara göre yaşla anlamlı olarak artmaktadır. Bu fark ge-
riyatrik yaşlardaki erkeklerde daha da fazladır. Bundan 
dolayı ilk VTE atağı geçiren yaşlı hastalarda FVL taran-
ması önerilmiştir (8). Serimizde de bu mutasyon sıklığı 
%44 olup oldukça yüksektir.

Protrombin gen mutasyonu (PT G20210A) ikinci en sık 
yaygın trombofilik risk faktörü olup, dünya genelinde 
popülâsyonlarda dağılımı %1-%2 arasında değişmekte-
dir (9). Serimizde %4 oranında görülmüştür. Protrom-
bin geninin 3’-UTR (untranslated region) bölgesindeki 
G20210A mutasyonu (20210. nükleotidde guaninden 
adenine kayma olması) sonucu oluşur ve artmış prot-
rombin sentezi nedeniyle yükselen protrombin seviye-
lerine neden olur (10). PT G20210A mutasyonu tek ba-
şına DVT nispi riskini 2-3 kat arttırır iken FVL ile birlikte 
olursa risk 20-30 kat artmaktadır. FVL ve PT G20210A 
mutasyonları Asya ülkelerinde az görülür ve bu nedenle 
bu ülkelerde DVT daha az rastlanır.
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Ancak, özellikle Kore de batı tarzı yaşamın artması so-
nucu DVT insidensinin batı ülkelerine yaklaştığı bildiril-
mektedir (6). Sağlıklı Türk toplumunda FVL mutasyonu 
sıklığı % 3.5-%15 ve PT G20210A mutasyonu sıklığı %2.6 
olarak bildirilmiştir (11). Çalışmamızda ise bu sıklık yüz-
desi FVL için %44, PT G20210A için ise %4 olup, bu mu-
tasyonlarla geriyatrik olgularda görülen DVT arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu görüşünü destekler. 

MTHFR C677T polimorfizmi, özellikle homozigot taşı-
yıcılarında azalmış enzimatik aktiviteye ve hiperhomo-
sisteinemiye neden olurken, MTHFR A1298C polimor-
fizmi enzim fonksiyonlarında daha az azalmaya neden 
olur (12). C677T mutasyonu MTHFR geninde nukleotid 
677 pozisyonunda timidin-sitozin değişiminden oluşur. 
MTHFR genindeki C677T mutasyonu sonucu, MTHFR 
enziminin katalitik alanındaki amino asit alanin valin’e 
dönüştürülür. Bu dönüşüm enzimi termolabil yapar, in 
vitro MTHFR aktiviteleri homozigot mutasyonda %70, 
heterozigot mutasyonda ise %35 azalır (13). Homozigot  
MTHFR C677T olanlarda gözlemlenen orta derecedeki 
hiperhomosisteineminin tromboza etkisi, eşlik eden 
düşük plazma folik asit düzeyleri de varsa daha barizdir 
(14). 

Tek başına MTHFR polimorfizminin trombotik bir risk 
faktörü olmadığı genel kabul görmüştür. Ancak, bu var-
yantın homozigoz olması halinde ve diğer trombofilik 
risk faktörleriyle birlikte olması halinde bir risk faktörü 
olarak düşünülebilir (15). Rodgers ve arkadaşları (10) 
homosisteinin faktör V aktivasyonuna ve trombomo-
dulin–bağımlı protein C aktivasyonunun inhibisyonu 
üzerine in vitro etkisi olduğunu bildirmiştir. Dölek ve 
arkadaşları (16) MTHFR C677T ve MTHFR A1298C ge-
notiplerinin tek başlarına tromboembolizm için önem-
li risk faktörleri olmadığını gözlemlemişlerdir. Aksine, 
MTHFR C677T ve MTHFR A1298C tek başlarına veya 
başta FVL olmak üzere diğer protrombotik defektlerle 
birlikte olduklarında venöz tormboz riskini arttırdıkla-
rını bildiren çalışmalarda vardır (17). Çalışmamızda, 
MTHFR 677 mutasyonu bulunan 10 olgunun 7’sinde 
(%70) ve MTHFR 1298 mutasyonu olan 14 olgunun 
1’inde (%7.2) eşlik eden FVL mutasyonu vardı. Buda 

MTHFR mutasyonlarının eşlik eden FVL mutasyonuyla 
birlikte olmasının anlamlı olduğunu gösterir.
Yoğun bakımlarda yatan geriyatrik hastalarda kanama 
komplikasyonundan çekinilmesi nedeniyle DVT pro-
filaksisi için antitrombotik çoraplar veya intermitan 
pnömatik kompresyon cihazları gibi mekanik profilak-
si önlemleri sıklık önerilmektedir (6). Ancak, tüm bu 
mekanik profilaktik uygulamalar yetersizdir ve farma-
kolojik profilaksinin yerini asla tutmaz (18). Travma ge-
çirenlerde DVT riski 13 kat artmaktadır. Bu artış vazo-
aktif aminlerin serbest bırakılmasına ve intimal hasara 
bağlıdır (19). Sadece mekanik profilaksi yeterli olama-
yacağından travma geçiren yaşlılarda da biyokimyasal 
parametrelerin yakın takibi altında farmakolojik DVT 
profilaksisi uygulanmalıdır. 

Venöz trombüs venöz dönüşü engellediği gibi kapakta 
da hasar yapar ve ilerde post trombotik sendrom (PTS) 
gibi ciddi bir komplikasyon gelişmesine yol açabilir. Cid-
di PTS gelişmesinde yer çekimine bağlı venöz reflünün, 
venöz tıkanıklığın veya ikisinin kombinasyonunun rolü 
vardır (20). DVT rekürenslerinin tedavi sürecinde yeter-
siz INR takibi ve tedavi sona erdikten sonra da aralıklı 
(ayda bir yapılan) D-dimer testiyle izlenmemesi nede-
niyle artması olasıdır. Ağrı, şişlik ve cilt değişiklikleriy-
le (lipodermatoskleroz, venöz ülser gelişmesi) kendini 
gösteren PTS gelişmesi rekürrens gelişen olgularda 
sıktır. Eğer inflamasyon burada patolojik bir rol oyna-
mışsa, inflamatuar yolakların disregülasyonu nedeniyle 
yaşlılarda posttromotik sedrom riskinin artması olasıdır 
(15). Ancak erken tedavinin ve rekürrenslerin önlenme-
sinin geriyatrik hastalarda da PTS riskini azaltacağın-
dan biyokimyasal parametrelerin yakın takibi altında 
antikoagülan tedavi dozunun yeterli ama kanama gibi 
komplikasyonlara yol açmayacak dozda ayarlanması 
gerektiğini düşünüyoruz. PTS gelişme insidansı %15 ile 
% 50 arasında değişmektedir. Ciddi PTS gelişmesi venöz 
ülsere yol açabilir. FVL ile PT G20210A mutasyonlarının 
posttrombotik sendrom gelişmesiyle ilişkili olmadığı 
bildirilmiştir (21). Venoz trombozis üç aşama kaydeder: 
başlangıçta trombüs gevşek olup ven duvarına yapışır, 
ven duvarının lokal inflamatuar yanıtı trombüsün orga-
nize olmasını başlatır.
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Proksimalindeki obstrüksiyona cevap olarak ven dilate 
olur. Artan venöz çap nedeniyle kapakçıklar kapandığın-
da tam olarak lümeni kapatamazlar. Son aşamada bu 
sahadaki trombüs eriyerek rekanalizasyon başlar. Daha 
sonra yaklaşık altı ayda kapakçıklar tamamen harap 
olarak devamlı yetersiz hale geldiğinden reflü ve venöz 
hipertansiyon gelişir (20).

Arteriyel trombozun profilaksi ve tedavisinde trom-
bosit fonksiyonlarını bloke eden medikasyonlar uygu-
landığı halde; arteriyel trombozdan farklı olarak venöz 
trombozun profilaksi ve tedavisinde fibrin birikimini 
önlemek için antikoagülanlar kullanılır (22). Kılavuzlar 
aspirin ve nonsteroid antienflamatuar ajanları venöz 
tromboz profilaksisi ve tedavisinde önermemektedir 
(23). Venöz tromboz profilaksisi ve tedavisinde stan-
dard heparin yerine DMAH monitorizasyon gerektir-
mediğinden tercih edilmektedirler. İlk 5-10 gün DMAH 
ile birlikte oral coumadin başlanır. INR değeri iki ardışık 
ölçümde 2-3 arasında olunca sadece oral coumadin ile 
tedaviye devam edilir. Rutinlerde INR değeri ilk haftalar-
da haftada bir daha sonra ise 2-3 haftada bir ölçülerek 
oral coumadin dozu ayarlanırsa da geriyatrik olgularda 
serimizde olduğu gibi daha sık monitorizasyon uygulan-
malıdır. Son zamanlarda monitorizasyon gerektirmeyen 
FXa inhibitörleri de kullanıma girmiştir. 
FXa inhibitörlerinin coumadin ile karşılaştırıldığın-
da olumlu bir yönü de kısa yarı ömürleri olduğundan 
böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda ilaç kesi-
lince kandaki konsantrasyonlarının süratle azalmasıdır. 
Ancak bu reversibilitelerinin kanama, travma ve acil 
cerrahi gereksinimi gibi acil durumlarda ne olduğu be-
lirsiz olduğundan mecbur olmadıkça şimdilik özellikle 
geriyatrik olgularda tercih edilmemesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Zorunluluk halindeyse serimizdeki iki olguda 
olduğu gibi biyokimyasal parametreler yakından izlen-
melidir. Sınırlı sayıdaki hayvan deneylerinde rekombi-
nan FVIIa veya protrombin kompleks konsantrasyonla-
rının (PCC) infüzyonuyla rivaroksabanın etkisinin geri 
döndürülebileceği görülmüştür. Ayrıca, 12 olguyu kap-
sayan insan çalışmasında 4-faktör PCC’nın rivaroksaba-
nın etkilerini geri döndürdüğü, protrombin zamanının 
ve endojen trombin potansiyelinin süratle ilacın infüze 

edilmesiyle normalleştiği gösterilmiştir (24). Ancak ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

DVT’nin komplikasyonu olan pulmoner emboli genel 
populasyonda mortalite nedenlerinin %3-6 sını oluş-
tururken bu oran geriyatrik olgularda 4 kat artarak 
%12’ye yükselmektedir (25). Bu nedenle yaşlı popu-
lasyonda DVT tedavisi ve nükslerinin önlenmesi son 
derece önemli olduğundan bu grup olgularda genetik 
mutasyonlarda dahil risk faktörlerinin belirlenmesi ya-
rarlıdır. Geriyatrik olgularda antikoagülan tedavinin ka-
nama riski de fazla olduğundan INR değerlerinin daha 
sık aralıklarla ölçülerek hedef değerlerin arasında olma-
sının sağlanması serimizde olduğu gibi yaşamsal öneme 
sahiptir.

Altta yatan mekanizmalar bilinmese de coumadin kul-
lanan yaşlılarda kanama riski artmıştır. Bu genetik pre-
dispozisyon ve/veya damar duvarının bütünlüğünün 
bozulmasıyla ilişkili olabilir (15). Yaşlılarda venöz yapı 
bütünlüğünde bozulma olduğundan yaş VTE için bir risk 
faktörüdür. Şüphesiz, eşlik eden herediter mutasyonda 
olması halinde riskin daha da artacağını düşünüyoruz. 
Geriyatrik olgularda diyetlerindeki yetersizlikler nede-
niyle düşük K vitamini yetersizliği de olası olduğundan 
antikoagülasyon seviyelerinde fluktuasyon gözlenece-
ğinden (15) serimizde olduğu gibi daha sık INR monito-
rizasyonu yapılmalıdır. Ayrıca, yeni kullanıma giren FXa 
inhibitörleri ise geriyatrik olgularda kullanılacaksa mut-
laka biyokimyasal parametreler yakından izlenmelidir.
Sonuç olarak geriyatrik popülasyonda DVT riski artı-
şının nedeninin, genetik mutasyonlar nedeniyle olan 
yatkınlık ile sonradan kazanılan risk faktörlerinin çok-
lu etkileşimi olabileceğini düşündüğümüzden bu hasta 
popülasyonunda genetik mutasyonların araştırılması 
yararlıdır. Ayrıca, coumadin kullanan geriyatrik hasta-
larda antikoagülasyon seviyelerindeki dalgalanmalar 
daha sık olduğundan ve FXa inhibitörleri kullanılan ol-
gularda ise renal ve hepatik fonksiyonların yakından iz-
lenmesi gerektiğinden biyokimyasal parametreler etkin 
bir tedaviyi sürdürmek ve kanama da dahil olası komp-
likasyonlardan kaçınmak için yaşlı hastalarda daha sık 
aralıklarla izlenmelidir.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada kronik hepatit B hepatiti tanısı olan hastalarda insülin rezistansı sıklığı ile kara-
ciğer biyopsisinde saptanan fibrozis üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Metod: 2010-2012 yılları arasında kronik viral hepatit B tanısı ile takip edilen ve karaciğer biyopsisi 
yapılan 52 hasta değerlendirildi. Tüm hastalarda tam kan sayımı, glukoz ve biyokimya tetkikleri, 
hepatit belirteçleri, Hepatit B Virüs DNA düzeyleri çalışıldı. Vücut kitle indeksi (kg/m2) ve insülin di-
renci (HOMA-IR) = [açlık insülin (µU/mL) X AKŞ (mmol/L)] / 22.5 olarak hesaplandı. Karaciğer histo-
lopatolojisi histolojik aktivite indeksi ve fibrozis yönünden Ishak sınıflamasına göre değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmadaki 52 hastanın 34’inde (%65) insulin direnci mevcuttu. İnsulin direnci olan kro-
nik HBV hastaları ile insulin direnci olmayan Hepatit B Virüs (HBV) hastaları arasında yaş, Alanin 
Aminotransferaz (ALT), Aspartat Aminotransferaz (AST), fibrozis ve histolojik aktivite indeksi açısın-
dan anlamlı fark saptanmadı. Bununla birlikte insulin direnci olan kronik HBV hastalarının insulin 
direnci olmayan Hepatit B Virüs (HBV) hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek 
Vücut Kitle İndeksi (BMİ) ve düşük Hepatit B Virüs DNA değerlerine sahip oldukları görüldü.
Sonuç: İnsulin direnci kronik hepatit B hastalarında sıklıkla saptanmaktadır. Kronik hepatit B has-
talarında insulin direnci araştırılmalı ve bu hastalara diabetes mellutis hakkında bilgi verilmelidir.  

Anahtar kelimeler: İnsülin rezistansı; Kronik hepatit B, Sıklık

ABSTRACT
Objective: This study was performed to determine the frequency of insulin rezistance among 
patients with chronic hepatitis B and to demonstrate the association with biopsy proven liver 
fibrosis.
Methods: A group of 52 patients who had undergone liver biopsy for chronic hepatitis B between 
2010 and 2012 were evaluated. In all cases, complete blood count, serum fasting glucose, and 
basic biochemical tests, hepatitis markers, hepatitis B virus DNA levels were performed. The body 
mass index was calculated as kg/m2 and the insulin resistance was calculated as (HOMA-IR) = 
[fasting insulin (µU/mL) X fasting blood glucose (mmol/L)] / 22.5.
Results: Of 52 patients who chronic hepatitis B infection, 34 had insulin resistance. When
the chronic hepatitis B patients with and without insulin resistance were compared, there was no 
significant difference between the groups in terms of age, ALT, AST, fibrosis and Histologic Activity 
Index. However, chronic hepatitis B patients with insulin resistance had significantly higher levels 
of BMI and lower levels of HBV DNA.
Conclusion: Insulin resistance is firuquently seen among the patients with chronic hepatitis B.  The 
insulin resistance must be investigated in chronic hepatitis b patients and they must be informed 
about diabetes mellitus.

Key words: Insulin resistance; Chronic hepatitis B; Frequency
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GİRİŞ

Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu kronik hepatit, 
siroz ve hepatoselüler karsinomun nedeni olarak ciddi 
bir global sağlık problemidir. Günümüzde kullanılan 
ileri tanı ve tedavi argümanlarına rağmen enfeksiyon 
tüm dünyada yaklaşık 400 milyon kişiyi enfekte 
ederek hala önemini sürdürmektedir. Ülkemizde HBV 
enfeksiyonu yaklaşık %5 olarak tahmin edilmekte olup 
ortalama 3 milyon kişinin bu virüsle enfekte olduğu 
sonucuna varılmaktadır (1). Diabetes mellitus (DM) 
komplikasyonlarla seyreden kronik ve sistemik bir 
metabolizma hastalığıdır. Günümüz toplumunda yaşam 
şeklinin değişmesi artan obezite nedeni ile diabet sık 
görülen bir hastalık olmuştur. Hiperinsülinemik durum 
başta kan damarları, böbrek ve karaciğer olmak üzere 
birçok organ ve sistemi olumsuz etkileyebilmektedir 
(2). Yapılan bazı çalışmalarda B ve C hepatitleri ile 
diyabet arasında normal populasyona göre daha yüksek 
bir ilişki bulunmuştur(3-7). Siroz tanılı hasta grubunda 
da normal popülasyona göre daha yüksek sıklıkta DM 
bildirilmiştir (8,9). Kronik hepatit B enfeksiyonunun 
X proteininin karaciğerde insülin sinyal yolağını 
bozduğu deneysel çalışmalarla gösterilmiştir (10). HBx 
proteininin karaciğerde inflamasyon, steatoz ve HBV 
ilişkili hastalık ile ilişkisinin olabileceği vurgulanmıştır. 
Bu etkilerin de IR mekanizmasına katkı sağlayabileceği 
düşünülmüştür (11).  Ancak kronik HBV’li hastalarda 
IR ve hastalık arasındaki ilişki, hepatit C’li hastalardaki 
IR ve hastalık prevalansı, ilaç tedavilerine alınan yanıt 
azlığı, fibrozis progresyonu üzerine etkileri gibi olumsuz 
etkiler gibi net değildir (12,13). Bu çalışmada kronik 
hepatit B’li hastalarda insülin direnci ile histopatolojik 
bulgular ve laboratuar verileri arasındaki ilişki 
araştırılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmaya Ocak 2010 ve Şubat 2012 tarihleri 
arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Gastroenteroloji kliniğine başvuran daha önce oral 
antiviral tedavi almamış Kronik Hepatit B (KHB)’li 
18-70 yaş arası 52 hasta alındı. Çalışma için Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komisyonundan onay 
alındı. Hastaların demografik, bazal klinik ve laboratuar 
verileri kaydedildi. HBs antijeni pozitif, HBV DNA>2000 

IU/mL (sirotik hastalarda HBV DNA’nın pozitif olması), 
histopatolojik incelemede fibrozis skoru ≥2 olanlar ve 
katılmayı kabul eden hastalar çalışmaya alındı. Dışlama 
kriterleri; HCV, HDV veya HIV ile koenfeksiyon, karaciğer 
veya diğer organ malignansilerin varlığı, histopatolojik 
incelemelerde fibrozis skorunun <2 olduğu hastalar, 
ciddi akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer (child c siroz) 
hastalığı olanlar, toksik karaciğer hastalığı varlığı, 
tedaviye uyumsuz hastalar, <18 yaş >70 yaş olanlar, 
alkol kullananlar, nefrotoksik ilaç alımı olanlar, insülin 
direncine neden olabilecek ilaç (steroid vb) kullanımı 
olanlar çalışmadan dışlandı.

Biyokimyasal analizler Abbott Architect cihazı, 
serolojik testler ELİSA testi (cihaz) ile yapıldı. HBV 
DNA düzeyleri ise PCR ölçümleri (TaqMan HBV Assay; 
Roche Diagnostics) (HBV DNA tespit edilme limiti 20 
IU/mL) ile yapıldı. Hastalardan 12 saatlik açlık sonrası 
alınan örneklerde insülin, c-peptit ve glukoz değerleri 
ölçüldü. İnsülin ve glukoz değerleri kullanılarak HOMA-
IR testi ([açlık insülin (µU/mL) X AKŞ (mmol/L)] / 22.5) 
ile insülin rezistansı olup olmadığı değerlendirildi (≥2.5 
insülin rezistansı kabul edildi). 

Kronik hepatit B olarak değerlendirilen hastalara 
ultrason yardımı ile tespit edilen alandan 16 gauch 
karaciğer biyopsi iğnesi ile sedasyon altında (midazolam 
3-5 mg) lokal anestezi (lidokain) uygulanarak yapıldı. En 
az 11 portal alan içeren örnekler (örnek uzunluğu ≥2 
cm) yeterli kabul edildi. Histopatolojik değerlendirme 
karaciğer biyopsisi konusunda deneyimli patolog 
tarafından yapıldı. Histopatolojik değerlendirme 
modifiye Knodell Ishak skoruna göre yapıldı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Çalışmanın analizleri Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 17.0 software (SPSS Inc. Chicago, USA) 
programı kullanılarak yapıldı. Kategorik değişkenler 
oran (%), sürekli değişkenler ise ortanca, minimum 
maksimum olarak tanımlandı. Kategorik veriler ki-kare 
testi, sürekli değişkenler ise Mann Whitney U testi ile 
karşılaştırıldı. Veriler arasındaki ilişki için Spearman 
Korelasyon analizi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul 
edildi.
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BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen 52 hastanın yaş ortalaması 43 ± 
11 (18-62) yıl olup, hastalardan 21 (40%)’i kadın ve 31 
(60%)’i erkekti. Hastaların 8 (15%)’i sirozdu. Hastaların 
demografik özellikleri ve laboratuar verileri tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve laboratuar 
verileri

Cinsiyet (erkek, %)  31 (60%)
Sigara (var, %)   19 (37%)
BMI (kg/m2)   28.5 ± 6.5
Siroz (n, %)   8 (15%)
HBeAg pozitifliği (n, %)  22 (42%)
HBV DNA (x1000 IU/mL)         6910 (0.22-170000)
Glukoz (g/dL)   99 ± 15
Kreatinin (mg/dL)   0.79 ± 0.15
ALT (IU/L)   84.5 (20-467)
AST (IU/L)   55.5 (18-280)
Albumin (g/dL)   4.02 ± 0.41
Total bilirubin (mg/dL)              0.74 (0.30-2.30)
Hemoglobin (g/dL)  13.9 ± 1.4
Trombosit (x1000/mm3)             207.5 (48.5-378)
C-peptit            2.33 (0.52-14.40)
İnsülin    15.5 (1.15-117)

Hastalara yapılan karaciğer biyopsisi sonuçları 
(sirotik 8 hasta dışında) Ishak skorlamasına göre 
değerlendirildiğinde histolojik aktivite indeksinin 

median 6.5 (2-15) arasında olduğu, fibrozis skorunun 
ise median 4 (2-5) arasında olduğu bulundu. Sirotik 
hastalar dışındaki 44 hastadan 32’sinde değişen 
derecelerde köprüleşme fibrozisinin varlığı dikkati 
çekmiştir. Hastaların 12 (27%)’sinde fibrozis derecesi 2, 
11 (25%)’inde 3, 10 (23%)’unda 4 ve 11 (25%)’inde ise 
5 idi.
Hastaların glukoz ve insülin düzeyleri kullanılarak 
ölçülen HOMA-IR testine göre 34 (65%) hastada insülin 
direnci tespit edildi. İnsülin direnci olan hastalarla 
insülin direnci olmayanlar arasında BMI ve HBV 
DNA açısından fark gözlenirken (BMI insülin direnci 
olanlarda, HBV DNA ise olmayanlarda yüksek), her 
2 grupta yaş, ve aminotransferazlar açısından fark 
saptanmadı. Diğer taraftan HBV DNA düzeyleri düşük 
olan hastaların BMI’nin anlamlı olmasa da daha yüksek 
olduğu saptandı (Spearman Korelasyon Analizi, r=-
0.123, p>0.05). Yine her 2 grupta histopatolojik bulgular 
değerlendirildiğinde histolojik aktivite indekslerinin ve 
fibrozis skorlarının benzer olduğu saptandı (Tablo 2). 

HBeAg pozitifliğinin de insülin direnci ile ilişkisinin 
olmadığı bulundu (Ki-kare test, p=0.82). Sirotik olan 8 
hasta ile sirotik olmayan hastalar değerlendirildiğinde 
sirotik hastalarda insülin direnci 88% (7/8) oranında 
gözlenirken, sirotik olmayanlarda 61% (27/44) oranında 
saptandı. Sirotik olanlar ve olmayanlar arasında belirgin 
bir fark olsa da istatistiksel olarak anlamlı değildi 
(Fisher’s exact test, p=0.236).

Tablo 2. İnsülin direnci olan ve olmayanlarda yaş, BMI, laboratuar verileri ve histopatolojik bulguların 
karşılaştırılması
 
   IR (+) (n=34)  IR (-) (n=18)  p*
Yaş (yıl)   41 (18-60)  44 (21-55)  0.346
BMI (kg/m2)  29.3 (19.8-50.8)  22.8 (18.4-31.9)  <0.001
ALT (IU/L)  75 (22-467)  92 (33-272)  0.356
AST (IU/L)  51 (20-280)  57 (34-228)  0.178
HBV DNA (x1000)  2260 (0.022-170000) 35000 (10-170000) 0.024
HAİ   7 (2-15)   6 (3-11)   0.258
Fibrozis   4 (2-6)   3 (2-6)   0.212
*Mann-Whitney U testi
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TARTIŞMA

Sunulan çalışmada kronik HBV’li hastaların önemli bir 
kısmında IR olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle 
sirotik hastalarda IR hemen hemen hastaların 
tamamında görülmüştür. Diğer taraftan histopatolojik 
bulgular IR arasında bir ilişki saptanmamıştır. 
Yapılan çalışmalarda kronik karaciğer hastalıkları ve 
bozulmuş glikoz toleransı ile ilgili çok sayıda çalışma 
vardır (14-16). Bununla birlikte DM ile hepatit B 
arasındaki bağlantıyı inceleyen çalışma sayısı çok daha 
azdır. Obezite, ileri yaş ve aile öyküsü DM bilinen risk 
faktörleri iken siroz, karaciğer yağlanması ve hepatit 
C de DM için risk faktörü olarak suçlanmaktadır (17-
19). IR kronik karaciğer hastalıklarında (steatohepatit) 
hastalıktan önce ortaya çıkabilir ve bu karaciğer 
yağlanması ve fibrozise kadar ilerleyebilir (20,21). 
Bununla birlikte karaciğer fibrozisi de DM için tetikleyici 
bir etken olarak düşünülebilir (13). Kronik hepatit C 
hastalarında ilerlemiş fibrozisle birlikte diabet sıklığı 
artmaktadır (22). DM ve IR ile kronik HBV arasındaki 
ilişkiyi gösteren deneysel çalışmalar üzerine yapılan 
klinik çalışmalarda da kronik HBV ve HCV’li hastalarda 
tip 2 diabet görülme sıklığında artış olduğu, HBsAg 
pozitifliğinin gestasyonel diabetin daha sık görülmesi 
ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (23.24) Yine HBsAg pozitif 
olanların alındığı az sayıda hasta içeren bir başka 
çalışmada ise IR sıklığının normal populasyondan 
farklı olmadığı sunulmuştur (11). Pais ve arkadaşları 
yaptıkları çalışmada metabolik risk faktörleri ile kronik 
HCV’li hastalarda fibrozis arasında ilişki saptamışlarken, 
kronik HBV’li hastalarda metabolik risk faktörlerinin 
önemli derecedeki fibrozis için bir prediktör olmadığını 
bildirmiştir. Pais ve arkadaşlarının çalışmasındaki 
en önemli sorun karaciğere yönelik histopatolojik 
değerlendirmeden  ziyade noninvazif fibrozis 
göstergeleri   ile  değerlendirme  yapılmasıdır (25). Sunulan 
çalışmada ise karaciğer biyopsisi ile histopatolojik 
olarak değerlendirilen kronik HBV hastalarında insulin 
direncinin değerlendirilmiştir. İnsulin resistansı kronik 
hepatit B tanısı olan hasta grubumuzun %65’inde 
tespit edildi. Buna göre kronik hepatit B hastalarında 
insulin direnci olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen yaşla 
birlikte insulin rezistansının artacağını beklerdik. Fakat 
yaş ile IR arasında bir ilişki saptamadık. Biz de literatür 

bilgilerine uyumlu olarak BMI arttıkça insulin rezistansı 
geliştiğini tespit ettik. HBV DNA düzeyleri düşük 
olan hastalarda insülin rezistansının daha sık olduğu 
gözlenirken bu hasta grubunun BMI’inin daha yüksek 
olduğu saptandı. Her ne kadar noninvazif testlerle 
değerlendirmiş olsalar da Pais ve arkadaşlarının (25) 
sonuçlarına benzer şekilde IR olan ve olmayan kronik 
HBV’li hastalarda karaciğer fibrozi derecesi benzer 
bulunmuştur. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, 
kronik HCV’li hastalarda IR ve karaciğer histopatolojik 
bulguları arasında net olarak ortaya konmuş olan ilişki, 
kronik HBV için söylenememektedir. Sunulan çalışmada 
siroz hastalarının %88’inde IR olmasına rağmen siroz 
olmayanlarla arasında anlamlı fark olmamasını hasta 
sayısının düşük olmasına bağlayabiliriz.

ÇALIŞMANIN SINIRLAMALARI

Hasta sayısının azlığı elde edilen sonuçların 
değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Ayrıca kontrol 
grubunun olmaması bizim populasyonumuza 
göre IR prevalansının karşılaştırılmasını mümkün 
kılmamaktadır.

Sonuç olarak IR karaciğer hastalıklarında histopatolojik 
hasarın bir sebebi olabileceği gibi, bir sonucu da 
olabilmektedir. Her ne kadar hasta sayısı az olsada 
IR görülme sıklığının yüksek olması nedeniyle kronik 
HBV’li hastaların IR ve DM açısından değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Histopatolojik bulgular 
üzerine etkisi net olarak görülememiş olup, kronik 
hepatit B’li hastalarda IR ve histopatolojik bulgular 
arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek daha geniş ve 
prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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TOTAL DİZ  ARTROPLASTİSİNDE KAN KAYBINI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER  

Factors Influencing the Blood Loss in Total Knee Arthroplasty 
and Preventive Measures
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ÖZET

Total diz artroplastisi cerrahisi ortalama yaşam süresinin artması ile ülkemizde ve dünyada en sık uygulanan 
cerrahi işlemlerden biri haline gelmiştir. Bu cerrahinin uygulandığı hasta grubu genellikle geriatrik yaş grubun-
dan olduğundan birçok eşlik eden kronik hastalığa sahiptirler. Bu nedenle ameliyat sırasında ve sonrasında 
kan kaybının nedenlerini anlamak ve önleyici yöntemler geliştirmek önem kazanmaktadır. Böylece ameliyat 
sonraki hemoglobin değerini olabildiğince yüksek tutarken kan transfüzyonu en düşük düzeyde tutmak he-
deflenmektedir. Kan kaybını engelleyici yöntemlerde; hastaya özel risk faktörleri, beklenen kan kaybı ve ko-
morbiditelere dayalı bireyselleştirilmiş bir strateji uygulanması son dönemlerde en doğru yöntem olarak kabul 
edilmiştir. Çeşitli stratejiler ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında tek başına ya da 
beraber kullanılabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Diz; Artroplasti; Cerrahi

ABSTRACT

Total knee arthroplasty surgery has become one of the most frequently performed surgical procedure by 
increasing average life time in our country and the world. This surgery is usually applied to geriatric age group, 
so many of the patients have accompanying chronic diseases. Therefore, it is important to understand the 
causes of perioperative blood loss and develop preventive methods. Thus, it is aimed to keep the hemoglobin 
value as high as possible while performing minimal blood transfusion. An individualized strategy based on 
patient specific risk factors and co-morbidities has been considered the most accurate method to achieve this 
aim in recent years. Multiple strategies can be used alone or together during perioperative period.

Key words: Knee; Arthroplasty; Surgery
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Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda yüksek mik-
tarda kan kaybı ve önemli ölçüde düşük kan değerleri 
görülebilmektedir (1). Literatürde bu hasta grubunda 
cerrahi tekniğe,  drenin klemplenmesine ve farmako-
lojik ajan uygulamasına göre sırasıyla 1,100-3,030, 586-
930 ml ve 888-1,450 olmak üzere farklı miktarlarda 
kan kaybı rapor edilmiştir (2-4).  Hastalarda gerçekte 
gerçekleşen kan kaybıyla ameliyat öncesi öngörülen 
kan kaybı arasında belirgin farklılık vardır. Ortopedik 
cerrahi transfüzyon hemoglobin Avrupa değerlendirme 
grubu (OSTHEO); total diz artroplastisi için preoperatif 
tahmini hesaplanan kan kaybının, gerçekteki kan kay-
bına oranının %40 olduğunu bildirmiştir ve gizli kan 
kayıplarının da dikkate alınmasının önemini vurgula-
maktadır (5). Total diz artroplastisinde hasta bakımı için 
kritik bileşenlerden biri kan transfüzyonu yönetim stra-
tejisinin belirlenmesidir. Allojenik kan transfüzyonu; 
hastalık bulaşma, hemolitik reaksiyonlar, akut akciğer 
hasarı, koagülopati, alerjik reaksiyonlar ve ateşli olma-

yan hemolitik reaksiyonlar gibi komplikasyon risklerini 
içermektedir (6). Çeşitli çalışmalarda; ameliyat sonrası 
komplikasyonlar, uzayan hastanede kalış süresi ve artan 
maliyet gibi kan transfüzyonun olası olumsuz sonuçları 
bildirilmiştir (7,8). Total diz artroplastisi sonrası trans-
füzyon riskinin; hastanın yaşı, ameliyat öncesi hemog-
lobin değeri ve ameliyatta lateral retinaküler gevşetme 
yapılıp yapılmadığı gibi değişkenlere bağlı olduğu bu-
lunmuştur (9).Bu çerçevede kan yönetimi stratejisinin 
temel amacı kan değerlerini normal sınırda tutmaya 
çalışırken aynı zamanda allojenik kan ihtiyacını orta-
dan kaldırmaktır. Kan kaybını engelleyici yöntemlerde; 
hastaya özel risk faktörlerine ve beklenen kan kaybına 
dayalı bireyselleştirilmiş bir strateji uygulanması son 
dönemlerde en doğru yöntem olarak kabul edilmiştir. 
Kan kaybını ve transfüzyonu önlemedeki mevcut stra-
tejiler ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ame-
liyat sonrasında olmak üzere üç aşamada incelenebilir 
(Tablo 1).

Tablo 1. Total diz protezi cerrahisinde kan kaybını önlemede kullanılan stratejilerin özeti
 
Ameliyat öncesi   Ameliyat sırasında  Ameliyat sonrasında
Aneminin düzeltilmesi  Akut normovolemik  Ameliyat sonrası
-Demir desteği   hemodilusyonun   ototransfüzyon (cell-saver)
-Eritropoietin   uygulanması  

Ameliyat öncesi otolog   Ameliyat sırasında  Dren kullanmama
kan bağısı   ototransfüzyon (cell-saver) 
Antiplatelet ve antikoagulan  Traneksamik asit (intravenoz, Traneksamik asit (intravenoz, 
tedavinin kesilmesi  topikal, oral)    oral)

Ameliyat öncesi stratejiler
Transfüzyon riskini ve ihtiyacını tahmin etmek için ame-
liyat öncesi etkin bir kan yönetimi programının belirle-
nip uygulanması çok önemlidir. Total diz artroplastisi 
sonrası transfüzyon riskinin; hastanın yaşı, ameliyat 
öncesi hemoglobin değeri ve ameliyatta lateral retina-
küler gevşetme yapılıp yapılmadığı gibi değişkenlere 
bağlı olduğu gösterilse bile (9), Pola ve ark. tek başına 
etkili olmayan birçok değişkenin, birden fazla risk fak-
törü söz konusu olduğunda transfüzyon oranı üzerinde 
bileşik etki yaptığını göstermişlerdir (10). Bu nedenle 
birden fazla risk faktörü olan hastalarda, eğer varsa 

anemiyi düzeltmek ve ameliyat öncesi hemoglobin de-
ğerini yükseltmek hayati önem taşımaktadır. Anemi dü-
zeltmek yalnızca allojenik transfüzyon riskini azaltmaz, 
aynı zamanda hastanın rehabilitasyonu ve fonksiyonel 
iyileşme sürecini olumlu etkiler. Eğer hastada ameliyat 
öncesi anemi mevcutsa, anemiyi düzeltmek için nede-
nini tam olarak araştırmak ve gerektiğinde düzeltmek 
gerekir.Özellikle yaşlı hastalarda, yetersiz beslenme-
ye ve kronik NSAID kullanımına bağlı peptik ülser ne-
deniyle demir eksikliği yaygın şekilde görülmektedir. 
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Bu hastalarda tipik olarak düşük ferritin ve düşük 
hemoglobin vardır. Ameliyat öncesi anemi araştırmak 
için ölçülen parametreler ve bu parametrelerin 
minimum eşik değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Anemik olarak tanımlanan veya kan parametrelerinde 
düşüklük görülen her hastanın ileri tetkik için hematoloji 
birimince değerlendirilmesi uygun olacaktır. Ameliyat 
öncesi hemogram değerini en yüksek seviyede tutmak 
için en önemli iki seçenek demir ve eritropoietin 
takviyesidir. Demir takviyesi oral veya intravenöz 
olarak verilebilir, ancak oral yoldan verildiğinde demir 
takviyesinin çölyak hastalığı gibi emilim bozukluğu olan 
hastalarda etkili olmayabileceği akılda tutulmalıdır. 
Oral demir takviyesinin bir diğer dezavantajı ise yavaş 
etkisi ve bu nedenle ameliyat öncesi erken dönemde 
uygulanma zorunluluğudur. Demir takviyesi tedavi 
dozu ve süresi genelde eksikliğin şiddetine bağlıdır. 
Infüzyon seklinde verilen demir desteğine, kırmızı 
kan hücrelerinin yeniden oluşması için yeterli zaman 
sağlamak için ameliyattan en az 3 hafta önce başlanması 
gerekmektedir. Eritropoietin kemik iliğindeki progenitör 
hücrelerinin kırmızı kan hücrelerine dönüşmesini 
uyaran sentetik bir hormondur. Eritropoietin anemiyi 
düzeltmede ve allojenik kan ihtiyacını azaltmada 
oldukça etkili ve güçlü bir ajandır. Sistematik bir 
derlemede, kalça kırığı ve artroplasti cerrahilerinin 
dahil olduğu ortopedik operasyonlarda, eritropoeitinin 
demir tedavisi ile kombine edildiğinde; ameliyat öncesi 
ve sonrası hemoglobin değerlerinde belirgin yükselme 
ve kan transfüzyonu ihtiyacında belirgin azalma 
olduğu bildirilmiştir (11). Bütün bunlara karşın, yüksek 
tedavi maliyeti eritropoietin ve demir kombinasyon 
tedavisinin rutin kullanıma girmesini engellemektedir.  
Total diz protezi uygulanan hastalar sıklıkla kanama 
riskini etkileyen antiplatelet ve antikoagülan ilaç 
tedavileri almaktadırlar. Antiplatelet ve antikoagülan 
tedavinin kesilmesi kararı ve zamanlaması tromboz 
riski nedeniyle önemlidir. Normal koşullar altında, 

warfarin tedavisi ameliyattan 5 gün önce kesilmelidir 
ve düşük moleküler heparin gibi antikoagülan 
tedavi başlanmalıdır (12). Aspirin ve antiplatelet 
tedavileri, ameliyat sırasında ve sonrasında kanamayı 
arttırmaktadır ve bu nedenle total diz protezi cerrahisi 
öncesi kesilmelidir ancak kardiyovasküler komplikasyon 
riskinin belirgin derecede artacağı göz önünde 
bulundurulup hastalar bu konuda bilgilendirilmelidirler 
(13). Total diz artroplastisi cerrahisinde ameliyat öncesi 
otolog kan bağışı yakın zamana kadar oldukça tercih 
edilen bir yöntemdi. Otolog kan bağışının allojenik kan 
ihtiyacını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır, ancak 
ameliyat öncesi bağışlanan kanların kullanılmadığında 
boşa gitmesi ve buna bağlı olarak artan maliyet bu 
yöntemi gözden düşürmüştür (14). Ayrıca, yazım 
hatalarından dolayı yanlış kan transfüzyonu riski de 
otolog kan transfüzyonun kullanımını azaltan bir diğer 
faktördür. 
Ameliyat sırasındaki stratejiler
Ameliyat sırasındaki stratejinin en temel unsuru kan 
kaybı miktarını sınırlamaktır. Kanama riskini arttıran, 
obezite, komorbiditeler, kanama bozuklukları ve 
cerrahi prosedürün zorluğu gibi faktörler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ek stratejilerin içeriği ne olursa olsun 
kan basıncının normal sınırlarda sürekliliğini sağlamaya 
ve normotermiyi korumaya kan kaybını azaltmaya 
çalışırken mutlaka dikkat edilmelidir. Kan kaybını 
önlemede, dikkatli diseksiyon yapılan, yumuşak doku 
bütünlüğüne saygılı ve titiz kanama kontrollü bir cerrahi 
teknik çok önemlidir. Normovolemik hemodilüsyon 
tekniği ile önceden kan bağışı yapma sıkıntı olmaksızın, 
ameliyat öncesi otolog kan bağışı tekniği ile benzer 
bir etki elde edilmeye çalışılır. Ameliyattan hemen 
önce hastadan alınan kan,  kolloid veya kristalloid 
sıvı ile ikame edilir. Bu kan ameliyattan hemen sonra 
hastaya geri verilir. Ancak normovolemik hemodilüsyon 
tekniğinin transfüzyon ihtiyacını azaltmada etkinliği 
halen tartışmalıdır (11). 

Tablo 2. Total diz protezi planlanan hastada ameliyat öncesi düzeltilmesi gereken anemi tanısı koymak için 
kullanılan parametreler ve esik değerler 

  Hb   Htc Demir     TDBK  TS Ferritin  Vit.B12
Alt değer 12 gr/dL   0.38 5 µmol/L    45µmol/L 20 % 50 mol/L  150 pmol/L

Hb:Hemoglobin, Htc:Hematokrit, TDBK: Toplam demir bağlama kapasitesi, TS: Transferrin saturasyonu
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Ameliyat sırasında uygulanan ototransfüzyon (cell-
saver) sistemi, total diz artroplastisi cerrahisinde 
kan kaybını en aza indirmekte kullanılan etkin bir 
stratejidir. Ototransfüzyon yönteminin önceden kan 
bağışı gerektirmemesi, kan ürününün depolanma 
gereksinimi olmaması ve taze kanın doğrudan geri 
verilmesi yönünden otolog kan bağışı ve normovolemik 
hemodilüsyon gibi diğer yöntemlere göre üstünlük 
gösterir (15). Bu yöntemle daha yüksek oksijen taşıma 
kapasiteli kırmızı kan hücreleri hastaya verilirken, 
kırmızı kan hücrelerinin ortalama canlılığı daha 
yüksektir (15,16). Bu teknik kan yıkama tekniğiyle 
beraber uygulanarak kandaki biyokimyasal, hücresel ve 
hücresel olmayan debrisler uzaklaştırılmış olur. Böylece 
sitokinlerin neden olabileceği hipotansiyon, hipertermi 
ve pulmoner ödem gibi yan etkilerden kaçınmış oluruz 
(16,17). Ototransfüzyonun ameliyat sonrası allojenik 
kan transfüzyonu ihtiyacını düşürdüğü kesindir, ancak 
özellikle ameliyat öncesi düşük hemogram değeri 
olan hastalarda kan transfüzyonu ihtiyacını ortadan 
kaldırmaz (15-17).

Ameliyat sonrası stratejiler
Hemovak dren kullanımının total diz artroplastisi 
cerrahisinde kan transfüzyonu gereksinimi artırdığı 
gösterilmiştir (18). Ama dren kullanmamak ekimoz ve 
hematom riskini artıracağından bu konuda daha çok 
cerrahın tercihi önem kazanmaktadır. Ameliyat sonrası 
reinfüzyon drenleri yaygın olarak kullanılmaktadır 
ancak allojenik transfüzyon oranlarını azaltmadığı 
ve maliyeti artışına neden olduğu bildirilmiştir (19). 
Kan kaybını engellemenin etkin ve kesin bir yolu da 
hemostazı arttırmaktır. Antifibrinolitik ajanlardan 
traneksamik asit (TXA), klinik etkinliği ve kabul edilebilir 
bir güvenlik profili olan sentetik plazminojen aktivatör 
inhibitörüdür. Total diz protezi hastalarında kan 
transfüzyonu gereksinimini, hastanede kalış süresini 
ve maliyeti azalttığı gösterilmiştir (20). Traneksamik 
asit kolay uygunlanabilirliğiyle, cerrahi isleme herhangi 
bir etkisi olmamasıyla ve son derece düşük maliyetiyle 
ideal bir ilaçtır, ayrıca venöz tromboemboli riskinde bir 
artışa neden olmadan kan kaybını ve kan transfüzyonu 
miktarını azalttığı gösterilmiştir (21). Ancak traneksamik 

asitin ideal dozuyla, uygulanma zamanıyla, uygulanma 
sıklığıyla ve uygulanma sekliyle ilgili bir görüş birliği 
yoktur. Topikal uygulamanın intravenöz uygulamaya 
göre daha etkin ve güvenli olduğu gösterilmiştir (22).  Son 
dönem çalışmalarda tek doz uygulama savunulmakla 
birlikte (23), tek doz intravenöz traneksamik asit 
uygulamasının etkin olmadığı da savunulmaktadır (24). 
Traneksamik asitin etkin kullanım şekli ve dozu halen 
tartışılmaktadır. Kan kaybını azaltmak için kullanılan 
diğer bir farmakoterapi ise topikal fibrin yapıştırıcıdır. 
Fibrin yapıştırıcı, fibrinojen ve trombin birleşimden 
oluşmaktadır ve uygulama işlemi sırasında birbirine 
karıştırıldığında, pıhtılaşma kaskatının son adımını taklit 
eder (25). Ancak fibrin yapıştırıcının, kan kaybını ve 
transfüzyonunu azaltmazken (25), traneksemik aside 
göre etkinliğinin düşük olduğu ve kullanımının maliyeti 
belirgin şekilde arttırdığı gösterilmiştir (26).     

SONUÇ

Total eklem artroplastisinde temel strateji kan kaybını 
ve transfüzyonunu önlerken hemoglobin ve hematokrit 
değerlerini en üst seviyede tutmaktır. Hastanın kanını 
etkili şekilde korumak için; ameliyat öncesi yüksek riskli 
hastaların belirlenmesi, hematopoetik ajanlarla ame-
liyat öncesi dönemde aneminin düzeltilmesi, ameliyat 
sonrası kan kaybının hemostatik ajanlarla önlenmesi ve 
kan transfüzyonu için gereken eşik değerin hastanın ko-
morbiditelerine göre belirlenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET

Enterobius vermikularis çekum ve appendiks vermiformiste yerleşim gösteren, dünya çapında yaygın olarak 
görülen bir parazittir. 
Acil servise ani başlayan sağ alt kadran ağrısı ile başvuran 35 yaşındaki kadın hastanın fizik muayenesinde sağ 
iliak fossa hassasiyeti mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde lökositoz saptanmadı. Akut appendisit ön tanısı ile 
laparoskopik appendektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme ile appendiks vermiformis lümeninde entero-
bius vermikularis saptandı. Appendiks vermiformis duvarında akut inflamasyonun bulunmadığı görüldü. 
Burada, akut appendisitin nadir nedenlerinden biri olan enterobius vermikularise bağlı bir akut appendisit 
olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Appendisit; Appendektomi; Enterobius vermikularis

ABSTRACT

Enterobius vermicularis is a common parasite all over the world, settled in the appendix vermiformis and 
cecum. 
A 35-year-old woman was admitted to the emergency department with sudden onset of right lower quadrant 
pain, showed right iliac fossa tenderness on physical examination. No significant leukocytosis was detected 
by laboratory examinations. Laparoscopic appendectomy was performed, with a preoperative diagnosis of 
acute appendicitis. The histopathological examination revealed the presence of enterobius vermicularis in the 
appendix vermiformis lumen. There was no acute inflamation in the wall of appendix vermiformis. 
Herein, a case of acute appendicitis caused by enterobius vermicularis which is one of the rare causes of acute 
appendicitis is presented. 

Key words: Appendicitis; Appendectomy; Enterobius vermicularis



GİRİŞ

Akut appendisit, genel cerrahide yapılan en sık acil 
cerrahi girişim nedenlerinden biridir. Batı ülkelerinde 
bireylerin yaklaşık %7’sinde appendisit gelişmektedir 
(1). Akut appendisit etiyolojisi hala tartışılan bir konu-
dur. Fekalit, bakteri, virus, lenfoid hiperplazi, diyet ve 
alerjik reaksiyon akut appendisite yol açtığı düşünülen 
nedenler arasında yer almaktadır (2-3). Parazitler, akut 
bir inflamasyona yol açmadan appendiks vermiformi-
se yerleşip kolik bulgulara neden olabilmektedir. Bu 
durum, parazitozdan dolayı appendiks vermiformiste 
lümen tıkanıklığı gelişmesi hipotezi ile açıklanmaktadır 
(4). Enterobius vermikularis (kıl kurdu), tüm dünyada 
gastrointestinal sistemin en yaygın helmint enfestasyo-
nu olarak kabul edilmektedir (4). Enterobius vermiku-
laris genellikle mukozayı etkilemeden akut appendisit 
benzeri belirtiler gösterir (5). Burada, enterobius vermi-
kularisin neden olduğu nadir görülen bir akut appendi-
sit olgusunu sunmak amaçlanmıştır.

OLGU SUNUMU

Ani başlayan karın ağrısı nedeniyle hastanemiz Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran 35 ya-
şındaki hastanın yapılan tetkiklerinde sağ overde 33 
mm çapında ince cidarlı kist dışında spesifik bir pa-
toloji saptanmaması üzerine, hasta karın ağrısına yol 
açan nedenler  açısından değerlendirilmek üzere Ge-
nel Cerrahi Polikliniği’ne konsülte edildi.  Tarafımızca 
yapılan fizik muayenede, sağ alt kadranda hassasiyet 
ve “rebound” dışında özellik saptanmadı. Hastanın 
öyküsünden, 2 gündür devam eden karın ağrısı şika-
yetine bulantı ve iştahsızlığın da eşlik ettiği öğrenildi. 
Tam kan ve biyokimya tetkikleri yanı sıra ayakta direk 
batın grafisinde de spesifik patoloji saptanmadı. Batın 
ultrasonografisinde, akut appendisit tanısının dışla-
namaması nedeni ile hasta takip amacıyla yatırıldı ve 
intravenöz antibiyotik tedavisi [sefazolin sodyum 1 gr 
(2x1) ve metronidazol 500 mg (2x1)] başlandı. Hastanın 
şikayetlerinin gerilememesi üzerine takiplerinin ikinci 
gününde diagnostik laparoskopi yapıldı. Laparoskopik 
eksplorasyonda, appendiks vermiformisin normalden 
büyük ve hiperemik görünümde olduğu saptandı ve 
appendektomi uygulandı. Hasta postoperatif 2. gün

de sorunsuz olarak taburcu edildi. Appendektomi do-
kusunun ışık mikroskobik incelemesinde appendiks 
lümeninde enterobius vermikularis ile uyumlu parazit 
izlendi (Resim 1-2). Appendiks vermiformisin duvarın-
da akut inflamasyon lehine bulgu saptanmadığı bildiril-
di (Resim 1). Histopatolojik tanı sonrasında olguya 10 
günlük  metronidazol  500 mg (2x1) tedavisi başlandı.

ARSLAN ve ark.
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Resim 1:  Akut inflamasyonun eşlik etmediği ap-
pendiks vermiformis duvarı (yıldızlar) ve lümendeki 
enterobius vermikularisin görünümü (çember), 
(Hematoksilen-eozin boyası, x40).

Resim 2. Enterobius vermikularisin yakından görünü-
mü (oklar), (Hematoksilen-eozin boyası, x200).



TARTIŞMA

Askaris lumbrikoides, trişuris trişura, entamoeba his-
tolitika ve enterobius vermikularis gibi çeşitli paraziter 
enfestasyonların akut appendisit tablosuna neden ola-
bileceği bilinmektedir (5). Klinik olarak akut appendisit 
tablosu görülen hastalarda %2.7 ile %4.1 arasında de-
ğişen oranlarda enterobius vermikularis sorumlu etken 
olarak saptanmaktadır (5). Akut appendisit insidansı-
nın, appendiks vermiformisteki lenfoid doku yoğunluğu 
ile korelasyon gösterdiği bildirilmektedir (6). Enterobius 
vermikularis, genellikle kolonize kişilerde hiçbir belirti-
ye neden olmayan bir parazittir (7).  Tüm yaş grupların-
dan ve sosyo-ekonomik gruptan insanlarda enterobius 
vermikularis enfestasyonları görülebilmesine rağmen 
çocuk ve genç yaş grubunda daha sık rastlanmaktadır 
(4). Erkek hastalarda appendektomi daha sık (%59.5) 
uygulanmasına rağmen enterobius vermikularis kadın-
larda daha sık (%58.3) saptanmaktadır (8). En sık görü-
len belirti kaşıntıdır ancak salpenjit, ileokolit, enteroku-
tanöz fistül, mezenterik abse, idrar yolu enfeksiyonu ve 
appendisite de neden olabilmektedir (9). 

Brezilya’da yapılan ve 1600 appendektomiyi içeren bir 
çalışmada 24 olguda (%1.5) etken olarak helmint rapor 
edilmiştir (10). Danimarka’da yapılan bir başka çalışma-
da appendektomilerin %4’ünde enterobius vermikula-
ris tespit edilmiştir (11). Son olarak İran’da yapılan yeni 
bir çalışmada bu oran %2.9 olarak bulunmuştur (12). 
Birçok çalışmada, appendiks vermiformis lümeninde 
parazit saptandığı durumlarda, bizim olgumuza benzer 
şekilde appendiks vermiformis duvarında inflamatuar 
değişikliklerin nadir görüldüğü bildirilmiştir (8, 13-16).  
Bizim olgumuz, enterobius vermikularisin çoğunlukla 
appendiks vermiformis duvarında akut inflamasyona 
neden olmadan akut appendisit tablosuna yol açabile-
ceğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur. 
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HETEROTROFiK  SEZARYEN SKAR GEBELİĞİ

Heterotrophic Cesarean Scar Pregnancy 

Sefa ARLIER, Uzm. Dr.
Sevtap SEYFETTİNOĞLU Uzm. Dr.

ÖZET

Sezaryen skar gebeliği ilk defa Larsen and Solomon tarafından 1978 yılında tanımlanmıştır, klinik 
yönetim ve tanı koymadaki zorluk nedeniyle ektopik gebelikler içerisinde büyük öneme sahiptir. 
Tüm dünyada sezaryen oranlarının artması nedeniyle insidans giderek artarak devam etmektedir. 
Sezaryen skar gebeliği özelliklede heterotopic sezaryen skar gebeliği gebelikte ciddi morbidite ve 
mortaliteye sebep olabilir. Daha önce  litaratürde bildirilmesine ragmen hetorotopik sezaryen skar 
gebeliği çok nadir olarak bildirilmiştir.

Biz intrauterin gebelikle birlikte görülen, sezaryen skar gebeliğini olgusunu sunduk. Sezaryen skar 
gebeliği veya heterotopic sezaryen skar gebeliği tespit edildiğinde, ultrason görüntülemesi altında 
erkenden karmen küretaj ile başarılı ve emniyetli olarak tedavi edilebilir.

Anahtar kelimeler: Sezaryen; Skar; Gebelik

ABSTRACT

Cesarean Scar Pregnancy defined by Larsen and Solomon in 1978   for the first time, have great 
importance in ectopic pregnancy due to the difficulties in diagnosis and clinical management. This 
incidence continues to rise because of the increasing number of cesarean deliveries worldwide. 
Cesarean Scar Pregnancy, especially heterothopic Cesarean Scar Pregnancy may cause serious 
morbidity and mortality in pregnancy. Although ıt has been reported in the literature before, 
heterothopic  Cesarean Scar Pregnancy  have been very rarely reported in the litarature.

 In this paper we report a intrauterine pregnancy associated with  cesarean Scar Pregnancy . As an 
identified cesarean scar pregnancy or heterothopic  Cesarean Scar Pregnancy  was detected, early 
ultrasound-guided suction curettage may be an effective and safe treatment. 

Key words: Cesarean; Scar; Pregnancy
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INTRODUCTİON

Cesarean Scar Pregnancy (CSP) was initially described 
by Larsen and Solomon in 1978 (1). CSP is considered to 
be a rare type of ectopic pregnancy, with an incidence 
ranging from 1 per 2,226 to 1 per 1,800 pregnancies 
(2). This incidence continues to rise because of the 
increasing number of cesarean deliveries worldwide 
(3). Pregnancy implantation in a previous cesarean 
scar is a rare, but an extremely dangerous condition 
because of the possibility of catastrophic complications 
such as life-threatening vaginal bleeding and uterine 
rupture. Trans-vaginal ultrasound (tv-usg) scan is 
emergent first-line diagnostic tool for CSP and also 
gives highest diagnostic accuracy. Most cases can be 
diagnosed using the following features: gestational sacs 
inserted in the anterior part of the uterine isthmus, an 
empty uterine cavity and cervix, and an absence of or 
a defect in the myometrial tissue between the bladder 
and the gestational sac on a thinned myometrium of 
the previous cesarean delivery line next to the bladder 
(4,5). Color Doppler and/or three-dimensional (3D) 
ultrasound is also useful for diagnosis (6,7). Magnetic 
resonance imaging (MRI) provides a more detailed 
image of a tissue, but serial studies using MRI are not 
practical (8,9). CSP is more catastrophic than other 
forms of ectopic pregnancy in terms of treatment and 
diagnostic difficulties. Although some medical and 
surgical treatment modalities have been suggested, the 
treatment guideline of these life-threatening ectopic 
pregnancies has not been established yet. Currently, 
there is no exact consensus regarding the treatment 
and management of CSP. Various treatment modalities 
are the expectant management, surgical management 
and medical management. Medical treatment 
could be only local embryocides, only systemic 
methotrexate or combined treatment and surgical 
treatment could be hysteroscopy, laparotomy, vaginal 
surgery, uterine curettage and sac aspiration, uterine 
artery embolization (10). Proper diagnostic methods, 
accurate management, possible risk factors, and risk of 
recurrence in the future have not been known yet and 
unfortunately not been standardized yet. 
Case:  
She is a 35-year-old, gravide,(G)7,  parite (P)5, abortus 
(A) 1 and with 5 children alive (L). The obstetric history 

included 1 caesarean delivery and 4 vaginal deliveries.  
The general physical examination was normal and 
obstetric history revealed that a lower segment 
cesarean section was performed once in 2011 and 
one curettage was performed after c-s due to missed 
abortion in 2013. It was presented that she had vaginal 
bleeding, lower abdominal pain  at a gestational age 
of 6 w 2 day according to her last menstrual period. 
Fetal cardiac activity was both positive. The patient 
was clinically stable. Her five children are 19, 18, 17, 
12 and 5 years old respectively and 3 were with c-s 
delivery.  Basic blood tests (haemoglobin, hematocrit, 
liver function tests, blood type, rhesus negative, urea 
and electrolytes, and serum creatinine) were done 
before and during mtx therapy, and all results were 
within normal limits.  B-hcg 71 353 mIU/ml,  a 6-week-
2-day fetus was implanted in the cesarean scar (tv-usg 
revealed a fetal cardiac activity positive   6 week 2 day 
gestational sac into the vesico-uterine space ) and  
fetal cardiac activity positive a 6 week 2 day into the 
intrauterine pregnancy. Twin heterotrophic gestation 
was determined. Additionally heterogenic mass 
was seen intrauterine retro placental site probably 
hematoma, which was measured to be 44x 50 mm size 
in the uterine cavity retro placental area. We counseled 
patient and her husband on the potential complications 
of the heterotrophic pregnancy and they decided to end 
their pregnancy. Under trans abdominal usg guidelines, 
we gently performed trans-cervical suction curettage 
aspiration with 7 mm plastic karman cannule was then 
performed under intravenous propofol anesthesia. We 
observed the gradual collapse of gestational sac (Figure 
1). 
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The patient was without any complications. Bleeding 
after surgery was within the normal range. 1 mg/kg 
mtx (total 80 mg) systemic injection was administered. 
Thereafter a significant decrease in b-hcg was observed 
and seven days later trophoblastic flow ceased on 
Doppler ultrasound scan. The patient reported no pain 
except slight vaginal spotting. The serum b-hcg levels 
decreased steadily. The patient had an uneventful 
postoperative recovery and serum b-hcg level 
decreased to 2175 mIU/ml a day after the curettage 
and on systemic mtx injection. We discarded the 
patient without any complications or bleeding. Follow 
up our patients consisted of 1 weekly outpatient clinical 
assessments and measurements of serum b-hcg level. 

Post operation procedure for our patient consisted 
of one weekly outpatient clinical assessment and 
measurements of serum b-hcg level. The patient’s 
b-hcg levels declined under the normal limit after 20 
days.

DISCUSSION

Cesarean scar pregnancy differs from other forms of 
ectopic pregnancy owing to the fact that it might cause 
serious catastrophic complications, a rare condition of 
ectopic pregnancy. Although CSP is considered a rare 
condition, the worldwide increase in cesarean sections 
could raise its incidence. Abnormal gestation could cause 
uterine rupture and hazardous placental adherence 
with related maternal morbidity and mortality (11). 
CSP cannot be denied that countries like Turkey, which 
has the highest increase in cesarean section rate in the 
worldwide, will be reported by higher rates of cesarean 
scar pregnancies. Thus, such countries need to acquire 
knowledge about new methods for safe treatment. In 
the literature, the most probable mechanism that can 
explain scar implantation is that there is invasion of the 
myometrium through a micro-tubular tract between 
the caesarean section scar and the endometrial canal 
(5,12).  Such a tract can also develop from the trauma 
of other uterine surgery, e.g. curettage, myomectomy, 
metroplasty, hysteroscopy and even manual removal 
of placenta (13,14). Damage to the decidua basalis 
during uterine surgery can persist in the endometrium 
in the form of tiny dehiscent tracts or minute wedge 

defects. A CSP is more aggressive in its behavior than 
placenta praevia accreta because of its early invasion 
of the myometrium (15). Four of our five patients after 
cesarean abortus and treatment with curettage story 
were available.  For this reason, we believe that this 
may be a risk factor and thus performed curettage after 
cesarean.  Early diagnosis, rational and fast decision 
and treatment provide a lower rate of morbidity, 
mortality and preservation of further fertility. Diagnosis 
is generally difficult and late or false-negative diagnosis 
may give rise to massive blood loss and infertility. The 
main aim in the clinical management of CSP should 
be to prevent women’s health and fertility. The use 
of Transvaginal sonography that appears in the first 
phase of pregnancy could provide great assistance 
as a sufficient diagnostic tool for early cesarean 
scar pregnancy. It should be used around 6–8 weeks 
of pregnancy (16) before the onset of abandoned 
hazardous bleeding. After patients are admitted to 
hospital, all patients are supposed to be provided 
with blood stock in sufficient amounts against the risk 
of bleeding. The embryo may be embedded outside 
the normal place, which is an extremely infrequent 
occurrence and it is a serious life-threatening clinical 
situation. A consensus regarding the treatment of CSP 
is undefined. Irreversible damage could be prevented 
only with termination of the pregnancy as soon as CSP 
is diagnosed. These cases suggest that 1st trimester 
cervical scar pregnancies can be safe and successfully 
treated with suction curettage. None of the cases 
was performed a post curettage balloon tamponed 
or hysterectomy, laparotomy.  The patients with 
superficially implanted CSP could be easily and safely 
treated by primary evacuation whereas those with 
deeply implanted CSP were at 5.75 times greater risk 
of salvage intervention (7). Patients and their husbands 
were informed that they would face risks of the potential 
complications of the CSP by continuing the pregnancy 
and following this information, patient wanted to 
continue their pregnancy.  We treated our patients 
with mtx and suction curettage. If faced with serious 
bleeding during the intervention, two conventional 
methods of prevention have been described to take 
action with in order to stop the massive bleeding. 
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These are using Foley catheter compression, or placing 
a shirodkar cervical suture for securing hemostasis 
during the curettage (18,19). 

We encountered no serious complications in patients. 
Implantation shape of CSP markedly influenced the 
surgical prognosis, suggesting that surgical evacuation 
should be performed only in suitable patients with 
superficial CSP implantation. Numerous studies have 
reported the outcomes of different CSP treatments 
for retrospectively acquired subjects described in case 
reports and series. Although suction curettage was 
performed, serum b-hcg level could be still remain high 
or show a plateau, mtx treatment may be required. 
We thought it might be more useful to intervene by 
the deterioration of the gestational sac before mtx 
treatment. Primary suction curettage alone has been 
reported to have a complication rate of 61.9%, including 
myometrium interruption and massive bleeding, with 
patients who has had failed suction curettage requiring 
secondary treatment by embolization or  methotrexate 
(20). Administration of systemic methotrexate alone 
as first-line treatment of CSP has been reported to be 
unsuccessful, resulting in time consuming and additional 
growth of the embryo and a high complication rate of 
62.1% (20). Studies have shown, however, that suction 
curettage and if additive treatment could be necessary 
methotrexate combined with other interventions had 
more favorable outcomes and lower complication rates 
(20–22). Although we used surgical evacuation as the 
first choice of therapy to remove trophoblastic tissues, 
different patients with different conditions who visit 
different clinics would be treated differently. CSP can 
be managed to term in some patients, indicating that 
this type of CSP is not an intramural ectopic pregnancy 
(23), because the thickness of the low segment 
myometrium cannot support a term pregnancy without 
uterine rupture. On the other hand, a CSP with deep 
implantation is a type of intramural ectopic pregnancy, 
similar to cervical pregnancy, and to some extent has 
similar responses to the treatment course. A literature 
review showed that the majority of cases were treated 
surgically (41%) or conservatively (36%) and a minority 
of cases with a combination of both methods (18%). 

Following this, we decided to use vacuum curettage 
treatment, which takes time to achieve. Another study 
concludes that conservative treatment minimizes 
the risk of hemorrhage, and furthermore inclusion 
of chemotherapy is better than radical surgical 
procedures (16,25-26). Whereas patients with deep 
implantation need combined treatment, those with 
superficial implantation can be successfully treated by 
suction curettage alone.  In a prospective randomized 
study, successful results were reported in the literature 
after methotrexate (mtx) administration (19). 
Ultrasound-guided local administration of embryocides 
mtx, potassium chloride, hyperosmolar glucose, and 
crystalline trichosanthin (5) laparoscopic removal, 
and combined medical treatment have also been 
proposed for CSP treatment (28,29). Many authors 
have described use of multiple dose protocols, local 
resection of the mass, uterine artery embolization and 
aspirative curettage as possible treatments that can 
be chosen (30). Hysteroscopic treatment of CSP has 
been recently evaluated. This strategy was associated 
with good outcomes and a high level of patient safety 
than that reported in previous studies (31, 32). As 
an identified cesarean scar pregnancy was detected, 
early ultrasound-guided suction curettage may be an 
effective and safe treatment. If the pregnancy was 
continued or b-hcg level increased and then showed 
a plateau, mtx treatment would be administered after 
a cesarean scar pregnancy. Deep implantation CSP 
was very dangerous and then superficially located 
and it may require additional treatment. We believe 
that transabdominal usg guidelines transcervical 
gently suction curettage and combined with systemic 
mtx should be the preferred treatment options. If 
complications occur or although mtx treatment b-hcg 
level steadily increase or show a plateau, additional 
surgical treatment can be chosen. We believe that 
this may be risk factor to performed curettage after 
cesarean. In the recent study, researchers preferred first 
stage therapy systemic or local mtx administered but 
we think early suction curettage may be preferred with 
first stage therapy. If this treatment is sufficient, mtx 
treatment can be administered locally or systemically.
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ÖZET

Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) baş ağrısı, görme bozukluğu, bilinç değişikli-
ği ve nöbet ile karakterizedir. Çoğunlukla hipertansiyonun eşlik ettiği klinik ve nöroradyolojik bir 
tanıdır. Hipertansiyon, otoimmun hastalıklar, immunsupresif ilaçlar, masif kan trasfüzyonu, kara-
ciğer ve böbrek yetmezliği PRES etyolojisinde rol oynamaktadır. Klinik ve radyolojik tam iyileşme 
sağlanabildiği gibi infarkt hatta ölüm görülebilmektedir. Bu yazıda nöbet ile başvuran PRES tanısı 
konulan on üç yaşında olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon; Nöbet; Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu

ABSTRACT

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is characterized by  headache, blurred 
vision, altered consciousness, and seizures. It is a diagnosis of clinical and radiological diagnosis, 
often accompanied by hypertension. Hypertension, autoimmune diseases, immunosuppressive 
drugs, massive blood trasfusion, liver and kidney failure plays role in the etiology of PRES. Clinical 
and radiological improvement can be provided, but also infarction, even death can be seen. In 
this article, we report a  thirteen-year-old boy who presented with seizure,  and diagnosed PRES.
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GİRİŞ

Baş ağrısı, görme bozukluğu, bilinç değişikliği ve nöbet 
ile karakterize posterior reversible ensefalopati sendro-
mu (PRES), çoğunlukla hipertansiyonun eşlik ettiği klinik 
ve nöroradyolojik bir tanıdır.  Hipertansiyon, otoimmun 
hastalıklar, immunsupresif ilaçlar, masif kan trasfüzyo-
nu, karaciğer ve böbrek yetmezliği etyolojide rol oyna-
maktadır (1-5). Patofizyolojik mekanizmalar tam olarak 
bilinmemekle birlikte hipertansiyona sekonder kan-
beyin bariyerinin etkilendiği ve serebral ödem geliştiği 
öne sürülmektedir (6). Nörogörüntülemede lezyonlar 
genellikle posterior serebral hemisferlerde bilateral 
ve simetriktir. Nadiren frontal lob, beyin sapı ve sere-
bellumu da tutulabilir (4,6,-9). Klinik ve radyolojik tam 
iyileşme sağlanabildiği gibi iskemi, masif infarkt hatta 
ölüm görülebilmektedir (6).  Bu yazıda nöbet şikayeti 
ile başvuran, hipertansiyon saptanan, klinik ve kraniyal 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile PRES tanısı 
konulan 13 yaşında bir olgu sunuldu.

OLGU SUNUMU

IOn üç yaşındaki erkek hasta aynı gün içinde iki kez je-
neralize tonik klonik vasıflı nöbet geçirme şikayeti ile 
getirildi. Öyküsünden daha önceden bilinen bir hasta-
lığı ve travma öyküsünün olmadığı ve herhangi bir ilaç 
kullanmadığı  öğrenildi. 
Fizik muayenesinde kan basıncı: 140/70 mmHg, vücut 
ısısı: 36,60C idi. Bilinç açık, koopere idi. Kranial sinirler 
intaktı. Kas gücü ve tonus doğaldı. Derin tendon refleks-
leri normoaktifti. Ense sertliği yoktu. Göz dibi muayene

si normaldi. Diğer fizik muayene bulguları normal olarak 
değerlendirildi. Laboratuvar değerlendirmesinde, Hb: 
14,9 gr/dl, hematokrit: 46,6%, beyaz küre: 10,210/mL 
(%73,6 parçalı), trombosit sayımı: 311,000/mL, kan üre 
azotu: 9 mg/dl, kreatinin: 0,77 mg/dl, Na: 138 mmol/L, 
K: 4,1 mmol/L, Cl: 107 mmol/L, Ca: 10,05 mg/dl, P:3,79 
mg/dl, AST: 19 U/L, ALT: 12 U/L, total protein:7,85 g/
dL, albumin:4,32 g/dL, CRP:3,3 mg/L idi. Beyin  bilgi-
sayarlı tomografi (BT)’si normal olarak değerlendirildi 
(Resim A). Kraniyal MRG’de kontrast tutmayan bilateral 
parietooksipital yerleşimli, kortikal ve subkortikal mul-
tipl T1A’da hipo-izointens, T2A ve FLAIR imajlarda hipe-
rintens lezyonlar saptandı (Resim B). Difüzyon MRG’si 
normal idi. Elektroensefalografisi normaldi. İki kez jene-
ralize tonik klonik nöbet geçiren hastaya 20 mg/kg feni-
toin yükleyip, 5 mg/kg/gün idamesi verildi. Kan basıncı 
izleminde yaş cins ve boya göre sistolik ve diyastolik kan 
basıncı değerlerinin 95 persentil üzerinde olduğu görül-
dü. Çocuk nefroloji ve kardiyoloji ile konsülte edildi. 1 
mg/kg/gün kaptopril başlandı. Renal Doppler USG’de 
patoloji saptanmadı. Ekokardiyografi’de hafif global sol 
ventrikül hipertrofisi saptandı. Ayaktan kan basıncı iz-
leminde, sistolik kan basıncı yükünün % 40, diyastolik 
kan basıncı yükünün ise % 30 olduğu görüldü. Gündüz 
ve gece ölçümlerinde beklenen % 10’luk düşüş hasta-
mızda izlendi.
Klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde hasta PRES ola-
rak değerlendirildi. İzleminde tekrar nöbeti olmayan ve 
normotansif seyreden hastanın 2 hafta sonra çekilen 
kraniyal MRG’sinde lezyonların tamamen kaybolduğu 
saptandı (Resim C). 
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A. Normal aksiyel beyin tomografisi görüntüsü
B. Kranial MRG’de T2 ağırlıklı aksiyel  kesitte bilateral posterior paryetal bölgede kortekste kalınlaşma ve sinyal artışı
C. Normal kranial  MRG görüntüsü
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TARTIŞMA

Reversible posterior lökoensefalopati olarak da bi-
linen PRES, ilk kez 1996 yılında Hincey ve arkadaşları 
tarafından tanımlanmıştır (1). Etyolojisinde hipertan-
sif ensefalopati, immunsupresif tedavi (siklosporin A, 
interferon alfa, takrolimus, sitarabin), otoimmun has-
talıklar, şok, böbrek veya karaciğer  yetmezliği, organ 
transplantasyonu ve masif transfüzyon gibi pek çok 
neden bulunmaktadır (2-6). Olgumuzda da olduğu gibi 
hipertansiyon en sık görülen nedendir. Pediatrik yaş 
grubunda hipertansif ensefalopati daha nadir görülse 
de altta yatan akut glomerulonefritler, renovasküler hi-
pertansiyon, kronik böbrek yetmezliği gibi sekonder ne-
denler yanında günümüzde sıklığı giderek artan primer 
(esansiyel) hipertansiyonda bulunabilmektedir (10,11). 
Hipertansiyon açısından olgunun yapılan değerlendiril-
mesinde kan basıncı yüksekliğini açıklayan bir patoloji 
saptanmadı. Hedef organ tutulumu olan olgu bu haliyle 
primer kronik dipper hipertansiyon olarak düşünüldü. 
 
Patofizyolojsi tam aydınlatılamamış olsa da bu konuda 
iki farklı teori öne sürülmektedir. İlk teoriye göre, hiper-
tansiyona sekonder gelişen vazospazm ve serebral hi-
poperfüzyona bağlı iskemi, sitotoksik ödem ve enfarkt 
gelişmesidir. Daha fazla kabul gören ikinci teoriye göre 
ise yüksek kan basıncı serebral otoregülasyonun boz-
makta ve  arteriolar dilatasyona, sıvı ekstravazasyonu-
na bağlı vazojenik ödem görülmektedir (3-7). Hipertan-
siyona bağlı PRES gelişen olgularda yapılan anjiografik 
çalışmalarda, hipertansif kriz esnasıda vazospazm geliş-
tiği ve özellikle bu durumun beynin arka bölge arterle-
rinde daha belirgin olduğu gösterilmiştir (12).

Posterior reversible ensefalopati sendromu tanısı gö-
rüntüleme yöntemlerinin kliniği desteklemesi ile ko-
nulmaktadır (1). Ensefalit, iskemik ya da hemorajik 
serebral olaylar, demiyelinizan hastalıklar ile karışabil-
mektedir (13). Klinik olarak baş ağrısı, bulantı, kusma, 
mental değişiklikler, jeneralize veya fokal nöbetler, ba-
zen fokal nörolojik bulgular eşlik edebilmektedir (2,5). 
Olgumuzda olduğu gibi ilk bulgu nöbet olarak karşımıza 
çıkabilmketedir. Özellikle klinik bulgu ve semptomlar 
nonspesifik olduğu, kan basıncının belirgin yüksek ol-
madığı olgularda radyolojik takip tanıda önemli rol oy-
nar (13). Kranial BT/MR görüntülemelerinde en sık 

bulgu daha çok serebral hemisferlerin posterior kısım-
larında özellikle parietooksipital bölümlerde görülen 
beyin ödemidir (4,6-9). Sempatik sistemin posterior sir-
külasyonda anterior sirkülasyona göre daha zayıf olma-
sı nedeni ile etkilenim baskın olarak posterior alanlarda 
olmaktadır  Frontal, temporooksipital bileşke, beyin 
sapı ve serebellum diğer sık etkilenen bölgeler arasın-
dadır. Hastanın klinik bulguları ve şiddeti ile lezyonla-
rın yaygınlığı arasında genellikle bir korelasyon yoktur 
(6). T2 ve FLAIR ağırlıklı MR incelemelerinde diffüz veya 
fokal hiperintesite alanları görülürken difüzyon incele-
melerinde aynı bölgelerde izointens görünüm karekte-
ristiktir (2,7). Olgumuzda da kraniyal MRG’de bilateral 
parietooksipital yerleşimli, kortikal ve subkortikal hipe-
rintens alanlar saptandı. Difüzyon MRG’si normal idi. 
Tekrarlayan nöbeti olan olgumuzda kranial MRG bul-
guları ve klinik bulgular eşliğinde PRES düşünülmüştür. 

Posterior reversible ensefalopati sendromunun erken 
teşhisi ve tedavisi oldukça önemlidir. Tedavi sempto-
matiktir. Olguların çoğunda antihipertansif tedavi veya 
altta yatan hastalığın tedavisi klinik ve radyolojik bul-
guları geriletir. Bu gerileme genellikle 1-4 hafta içinde 
görülmektedir. Aksi taktirde kalıcı beyin hasarına ve 
nörolojik sekellere neden olabilmekte, hatta fetal sey-
redebilmektedir. (6,14). Fenitoin uygulaması ve hiper-
tansiyonun kontrol altına alınması ile olgumuzun kliniği 
düzelmiştir. İki hafta sonra çekilen kraniyal MRG’de ta-
mamen düzelme görülmüştür.
 
Sonuç olarak nöbet ile başvuran hastalarda kan basıncı 
takibinin önemli olduğu, ayırıcı tanı için erken dönem-
de kraniyal MRG tercih edilmesi gerektiği vurgulanmak 
istendi. Posterior reversible ensefalopati sendromunda 
erken tanı konup tedavi edildiği taktirde klinik ve rad-
yolojik anormalliklerin tamamen düzelebildiği akılda 
tutulmalıdır.
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Triple Divided Concha Bullosa: A Rare Anatomic Variation
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ÖZET

Konka bülloza (CB) lateral nazal duvarda en sık gözlenen anatomik varyasyonlardan biridir. CB di-
ğer nazal ve paranazal anatomik varyasyonlar gibi kolayca tanınabilmektedir. Daha önce sadece 
bir tane üç septalı CB rapor edilmiştir. Biz ikinci üç septalı CB vakasını sunmaktayız. CB genellikle 
asemptomatiktir ama bazen burun tıkanıklığı ve baş ağrısına neden olabilir. Bu tür vakaların endos-
kopik sinüs cerrahisi ile tedavi edilmesi önerilir.

Anahtar kelimeler: Konka bülloza; Nazal varyasyon; Orta konka

ABSTRACT

Concha bullosa (CB) is one of the most seen anatomic variations in lateral nasal wall. CT can easily 
diagnosis such nasal and paranasal anatomic abnormalities. There is only one case reported about 
triple divided CB before. We report the second triple septated CB. It is usually asymptomatic 
but sometimes it causes nasal obstruction and headache. In such cases it must be treated with  
endoscopic sinus surgery.  

Key words: Concha bullusa; Nasal variation; Middle turbinate 
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INTRODUCTION

Concha bullosa (CB) is the one of the most anatomic 
variations located in lateral nasal wall. It is encounte-
red in all nasal turbinate; however  most seen in midd-
le turbinate (1-3). The term CB is called partial or total 
pneumatization of the turbinate (4). Today the exact 
cause of the CB is not known. CB has first been desc-
ribed by Zuckerkandl in 1893 (5).  Despite CB is usually 
asymptomatic, sometimes it causes   impaired ventilati-
on and blockage drainage of osteomeatal complex and 
it can give rise to sinusitis. The most common symptom 
is headache. In a study CB was found in 34 % of patients 
having CT for the evaluation of symptomatic sinus dise-
ase (6). There is only one publication related to triple 
divided CB in the literature by San et al. (4). Herein we 
report a unilateral triple divided concha bullosa that is 
a rare anatomic variation. 

CASE REPORT

A 52 year old man was referred to our clinic with na-
sal obstruction and snoring whit exacerbation in recent 
months. At anterior rhinoscopic examination, nasal 
septal deviation was present. In endoscopic examina-
tion left middle turbinate was established looks like 
bullous (Figure-1). A coronal plane paranasal sinus to-
mography (CT) demonstrated two bony septums inside 

the CB cavity at the left side (Figure 2). At axial plane 
CT triple divided CB was encountered (Figure-3). The 
patient underwent septoplasty and endoscopic partial 
middle turbinate resection. The lateral lamella of the 
CB was resected. The patient was free of nasal obstruc-
tion at post-operative follow- up. 

Before the report, the patient was informed and appro-
val form was signed.
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Figure 1. It is seen that left middle turbinate looks like 
bullous

Figure 2.  Triple septated CB is shown in coronal plane 
CT.

Figure 3. Bony septated are seen left side in axial 
plane CT. 
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DISCUSSION

Today nasal and paranasal sinus variations are usually 
determined with extensive usage of CT. CB is the most 
common anatomic variation of  the osteomeatal comp-
lex region (7). In a study by Braun et al, CB has been 
noted in 5–20 % of the nasal specimens (8).
 
Middle turbinate has many functions in the nasal physi-
ology, including olfaction, humidification of the upper 
airways, regulation of airflow and temperature and 
filtration (9). Pneumatization of the middle turbinate 
may arise from the frontal recess, anterior ethmoids, 
or directly from the middle meatus. Ventilation of the 
air cells within a concha bullosa comes from the area 
where the pneumatization arises (2). It also may be-
gin to arisepneumatizedby the posterior ethmoid cells 
(10). In fact the exact cause of pneumatization is not 
known Bolger et al. have divided the pneumatization 
of the middle turbinate into three groups (11). The first 
one lamelar type is the pneumatization of the vertical 
lamella, the socond one bullous type is the pneuma-
tization of the inferior segment and the third one is 
pneumatization of both the vertical and inferior parts 
is called extensive CB.
 
CB is usually asymptomatic but sometimes it causes na-
sal obstruction. These symptoms are encountered es-
pecially in extensive type CB. If CB contacts with lateral 
nasal wall, headache may become a prominent comp-
laint.In our case the main symptom was nasal obstruc-
tion. In several studies it wasshowed that CB may have 
a role in the etiology of chronic rhinosinusitis due to 
nasal obstruction of the osteomeatal complex regi-
on. On the contrary, some studies showed that there 
is no statistically noticeably relationship between the 
presence of CB and rhinosinusitis (12). In our report, 
the most important complaint of the patient was nasal 
obstruction. Also nasal septal deviation may aggravate 
nasal obstruction in our patient. There was no obstruc-
tion in left maxillary sinus ostium. CT is an indispensab-
le imaging method at diagnosis. At coronal CT,section 
the degree of pneumatization, the relation of CB with 
osteomeatal complex (OMC) region and etmoid roof 
are evaluated. Middle turbinate has many variation 

and these have been reported. Some of them include: 
pneumatized, lateralized, hypoplastic, hypertrophic, 
paradoxically curved, secondary, accessory, bifurcate 
and trifurcate and septated middle turbinates (13-16). 
Septated CB is reported rarely in literature. Double sep-
tated CB was first reported by Yanagisawa et al (17). 
To our knowledge the triple divided CB was first repor-
ted by San et al in 2013 (4). We report the second case 
with triple divided CB. At coronal CT section there were 
two septa in left middle concha. The long septum was 
reaching in the inferior border of the concha and the 
small septum was reaching in the superior border. The 
middle turbinate was clinging to the anterior skull base. 

Surgical resection of concha bullosa entails careful pre-
servation of medial lamella and resection of only late-
ral half of turbinate (4). We performed septoplasty and 
partial middle turbinate resection to the patient with 
general anesthesia and resected lateral parth of the CB. 
The surgeons bear in mind possible variations in OMC 
or etmoidal region and must be careful while resecti-
on because middle turbinate usually holds on anterior 
skull base.

CONCLUSION

Triple divided CB is a rare anatomic variation. CT scan 
can easily diagnose such nasal and paranasal anato-
micvariations. With more detailed anatomic studies 
the characteristics of this variation may be understood 
truly. 
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ÖZET

Kraniotomi sonrası uzak bir alanda intrakranial hemoraji gelişmesi nadir bir durumdur. Literatür ta-
randığında yaklaşık 40 adet lezyonun zıt tarafında gelişen epidural hematom vakası bulundu, fakat 
operasyon sahasına komşu intraserebral hematom ile birlikte olan vaka görülmedi. Postoperatif 
altıncı günde subdural hematom ile aynı tarafta temporoparietal intraserebral hematom gelişti. 
İntraserebral hematom konservatif olarak takip edildi. Biz bu sunuda; subdural hematom boşal-
tılması sonrası karşı tarafta gelişen epidural hematoma cerrahi yaptığımız, takiplerde ipsilateral 
intraserebral hematom gelişen vakamızı sunduk.
 
Anahtar kelimeler: Postoperatif; Epidural hematom; Subdural hematom

ABSTRACT

Development of intracranial hemorrhage in a remote area after craniotomy is a rare condition. 
The current literature findings on 40 cases of epidural hematoma were developed in the opposite 
side of the lesion, but there was no finding on any case presenting intracerebral hematoma near 
the operated area. In our case, on the sixth postoperative day, we observed temporoparietal 
subdural  hematoma and intracerebral hematoma on the same side. Intracerebral hematoma was 
treated conservatively. In this case, we presented a case of an ipsilateral intracerebral hematoma 
that developed in the follow up after epidural hematoma drain surgery on the opposite side of 
the subdural hematoma.

Key words: Postoperative; Epidural hematoma; Subdural hematoma
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GİRİŞ

Akut epidural hematom (EDH) aynı tarafa alınan kafa 
travmaları sonrası ve sıklıkla  kranial fraktürler ile bir-
likte olur (1). Travmanın karşı tarafında epidural hema-
tom gelişmesi nadirdir (2), cerrahi yapılan sahanın karşı 
tarafında gelişmesi ise çok nadir görülen bir postopera-
tif komplikasyondur ve dikkatli olmak gerekir (2,3). Biz 
bu sunuda; akut subdural hematom cerrahisi sonrası, 
travmanın karşı tarafında akut epidural hematom ve 
subdural hematom ile aynı tarafta intraserebral hema-
tom gelişen vakamızı tartıştık.

VAKA

Genel vücut travması ile acil servise getirilen 27 yaşın-
daki erkek hastanın nörolojik muayenesinde sol pu-
pil lehine anizokori mevcuttu ve glaskow koma skoru 
(GKS): 7 idi. Sol parietal bölgede cilt-cilt altı dokuda lo-
kalize ödem görüldü. Sağ akciğer üst lopta kontüzyon 
ve sağ yüz travması vardı. Bilgisayarlı beyin tomografi-
sinde (BT); fraktür görülmedi, sol frontotemporoparie-
tal lokalizasyonda orta hat yapılarında bası ve kaymaya 
sebep olmuş yaklaşık 2 cm kalınlıkta akut subdural he-
matom (ASDH) ve travmatik subaraknoid kanama (SAK) 
izlendi (Şekil 1 A,B,C,D,E,F,G). Dekompresif kraniekto-
mi ve subdural hematom boşaltılması ardından hasta 
entübe olarak yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanın 
koagülasyon testleri normal sınırlarda saptandı ve an-

tikoagülan ilaç kullanımı öyküsü yoktu. Preoperatif ve 
perop antiödem tedavi verilmedi. Postoperatif dönem-
de antimikrobiyal ve antiepileptik tedavi verildi. Postop 
2. saatte anizokori gelişen hasta acil tomografiye alındı. 
BT’ de sağ frontoparietal yaklaşık 3 cm kalınlıkta epidu-
ral hematom izlendi (Şekil 2 A,B,C). Hasta acil epidural 
hematom boşaltılması cerrahisi sonrası tekrar yoğun 
bakım ünitesine alındı. Postop BT’ de travmatik SAK 
dışında patoloji görülmedi. Postoperatif 6. günde yapı-
lan takip BT’ sinde sol temporoparieatal intraserebral 
hematom görüldü (Şekil 4 A,B,C,D). Vital bulguları sta-
bil, pupillere izokorik olan hastaya cerrahi girişim dü-
şünülmedi. Yapılan aralıklı tomografilerde intraserebral 
hematomun rezorbe olduğu görüldü ve hematom ala-
nında ensefalomalazi izlendi (Şekil 5 A,B). Postoperatif 
1. ayda yoğun bakım ünitesinden alınan hastanın mo-
tor defisiti yoktu ve emirlere uymakta idi. GKS: 14 ola-
rak taburcu edilen hastaya postop 6. ayda kranioplasti 
ameliyatı yapıldı (Şekil 6 A,B,C,D).
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Şekil 1: Sol frontotemporoparietal bölgede orta hat yapıla-
rında kayma ve basıya neden olmuş yaklaşık 2 cm kalınlıkta 
akut subdural hematom ve travmatik SAK mevcut (A). Fraktür 
izlenmedi (B,CD,E,F,G). Sağ orbita ve sağ maksiller sinüste he-
moraji ve temporal bölgede cilt altı hava izlenmekte.

Şekil 2:  Sağ frontoparietal bölgede yaklaşık 3 cm kalınlıkta 
orta hat yapılarında kaymaya sebep olmuş akut epidural he-
matom (A) ve kraniektomi defekti (B,C) görülmekte.

Şekil 3. Epidural hematom cerrahisi sonrası BT görüntüsü.
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Şekil 4. Sol temporoparietal intraserebral hematom 
görülmekte (A,B,C,D).

Şekil 5.  İntraserebral hematom rezorbe olmakta ve 
hematom alanında ensefalomalazi izlenmekte (A,B).

Şekil 6. Kranioplasti cerrahisi sonrası tomografi bulguları 
(A,B,C,D).

TARTIŞMA

Travmanın karşı tarafında ekstraaksiyel hematom ge-
lişimi hayatı tehdit eden nadir bir komplikasyondur 
ve dikkatli olmak gerekir (4). Bu nadir komplikasyon 
gelişimi daha önceki yazılarda bildirilmiş olup, bera-
berinde aynı tarafta intraserebral hematom gelişen 
vakaya rastlanmamıştır (4). Kontralateral sahada EDH 
gelişimi en sık frontal bölgede görülür ve EDH gelişimi-
nin mekanizması halen tartışmalıdır. Ekstraaksiyel he-
matomun kaldırılması sonrası beyin üzerindeki komp-
resyonun ani kaldırılması beynin kanama olan tarafa 
doğru ani kaymasına sebep olur. Böylelikle kanamanın 
karşı tarafında oluşan negatif basınç duranın kemik iç 
tabulasından ayrılmasına sebep olur. Kraniotomi es-
nasında frontal bölge durasının daha kolay ayrılması 
veya parietooksipital bölge dekompresyonu yapılırken 
frontal alanda oluşan negatif basınç düşünülen olası 
mekanizmalardır (5). Kontralateral sahada EDH geli-
şiminde; büyük damar yaralanmasından çok, duranın 
internal tabuladan seperasyonu sonucu olan küçük 
dural damar yaralanmaları sorumlu tutulmaktadır 
(1).  Gecikmiş intraserebral hemorajiler; etyolojisi net 
bilinmeyen yüksek morbidite ve mortalitesi olan pato-
lojilerdir. Otoregülasyonu bozulmuş olan bir beyinde 
EDH veya SDH cerrahisi ile hematomun kitle etkisinin 
ani olarak azalması veya mannitol verilmesi gecikmiş 
intraserebral hemorajilere sebep olabilir. Varsayılan 
diğer olası mekanizmalar; hasarlı beyin sahasında bo-
zulmuş otoregülasyon, vasküler rezistansta azalma, 
yaralanmaya sekonder damar duvarı hasarı, hücresel 
düzeydeki hipoksi, hiperkapni, asidoz ve metabolik 
değişiklikler, vazospazm, artmış intrakranial basınca 
bağlı venöz konjesyon ve koagülasyon bozukluklarıdır 
(6,7,8). Bizim vakamızda intraserebral hematom gelişi-
mini cerrahi bir komplikasyon olduğunu düşünmedik. 
Perioperatif venöz veya parankimal yaralanma olma-
dı. Gecikmiş intraserebral hemoraji gelişiminin; eks-
traaksiyel hematomun kaldırılması ile otoregülasyonu 
bozulmuş olan beyindeki artmış kan akımına bağlı ol-
duğu düşünüldü. SDH cerrahisi sonrası kontralateral 
alanda EDH ve beraberinde ipsilateral İSH gelişimi çok 
nadir görülür. Gecikmiş hemorajileri önlemek için, ani 
beyin kayması ve büyüyen hematomun kompresyon 
etkisi azalacağından erken cerrahi öneriyoruz.  SDH 
dekompresyonu ardından, aynı veya karşı tarafta olu-
şabilecek yeni hemorajiler açısından cerrah dikkatli 
olmalıdır.
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ÖZET

Erişkin Still hastalığı (ESH); akut, inflamatuar, febril bir hastalıktır. Yüksek ateş, artralji, miyalji, art-
rit, boğaz ağrısı, makülopapüler raş, lenfadenopati, hepatosplenomegali ve lökositoz  belirgin kli-
nik bulgulardır. Laboratuvar tetkiklerinde çok yüksek ferritin değerleri, en patognomik bulgudur. 
Tanı genellikle diğer hastalıklar dışlandıktan sonra Yamaguchi kriterleri kullanılarak konulur. Bu 
çalışmada nedeni bilinmeyen ateş (NBA) etiyolojisi araştırılmak üzere yatırılan ve ESH tanısı konan 
bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.
 
Anahtar kelimeler: Still hastalığı; Ferritin; Ateş

ABSTRACT

Adult-onset Still’s disease (AOSD) is an acute, inflammatory, febrile disorder. Its significant 
clinical findings are high fever, arthralgia, myalgia, arthritis, sore throat, maculopapular rash, 
lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, and leukocytosis. The most pathognomonic laboratory 
test finding is very high ferritine levels. Diagnosis is usually made using Yamaguchi criteria after 
excluding other diseases. In this study, we aimed to present an AOSD case that was hospitalized to 
investigate the etiology of fever of unknown origin (FUO).

Key words: Still’s Disease; Ferritin; Fever
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GİRİŞ

Erişkin Still Hastalığı (ESH), juvenil kronik artritin akut 
sistemik başlangıçlı formudur. İlk kez Bywaters tarafın-
dan 1971 yılında bildirilmiştir (1,2). Hastalık 16-25 yaş 
ve 36-46 yaşları arasında iki defa pik yapar. ESH’nın 
%51’ini kadınlar, %49’unu erkekler oluşturmaktadır. 
Hastalığın prevelansı 1-10/1.000.000’ dur ve hastalık 
tüm dünyada görülür (3,4). Etiyolojisi tam olarak tes-
pit edilememiş olsa da, hastalığı Rubella, Ekovirüs 7, 
Epstein-Barr virüs (EBV), cytomegalovirus (CMV), Par-
vovirüs B-19 gibi virüslerin tetikleyebileceği ileri sü-
rülmektedir. Yüksek ateş, artralji, miyalji, artrit, boğaz 
ağrısı, makülopapüler raş, lenfadenopati, hepatosple-
nomegali ve lökositoz belirgin klinik bulgulardır. Labo-
ratuvar tetkiklerinde çok yüksek ferritin değerleri, en 
patognomik bulgudur. Tanı genellikle diğer hastalıklar 
dışlandıktan sonra Yamaguchi kriterleri kullanılarak ko-
nulur (Tablo 1) (5).

Bu çalışmada nedeni bilinmeyen ateş (NBA) etiyolojisi 
araştırılmak üzere yatırılan ve ESH tanısı konulan bir ol-
gunun sunulması amaçlanmıştır.

Tablo 1. Yamaguchi ve arkadaşlarının tanı kriterleri 
(1992)*

Majör bulgular  Ateş > 39Co
   Artralji > 2 hafta
   Tipik raş
   Nötrofilik lökositoz 
Minör bulgular  Boğaz ağrısı
   LAP veya splenomagali
   Karaciğer disfonksiyonu
   ANA negatifliği
   RF negatifliği
*Tanı için 2 tanesi majör olmak üzere toplam 5 kriter gerekli

LAP: Lenfadenopati, ANA: Anti nükleer antikor, RF: Romatoid 

artrit

OLGU

Ev hanımı olan ve Hatay’da yaşayan 19 yaşındaki kadın 
hasta, yaklaşık 1 aydır devam eden boğaz ağrısı ve son-
rasında gelişen 39-40°C’ı bulan ateş, yaygın kas ağrısı, 

iki taraflı gezici tarzda eklem ağrısı ve döküntü yakın-
maları ile yatırıldı. Daha önce dış merkezde tonsillit ta-
nısı konularak amoksisilin/klavunat ve kas ağrıları için 
non steroid anti inflamatuar ilaç (NSAİİ) verilmiş ancak 
fayda görmemiş. Hastanın yatışındaki fizik muayene 
bulgularında, sağ ve sol submandibular bölgede 1x1 cm 
boyutlarında ağrılı ve hareketli lenfadenopati (LAP) ve 
inguinal bölgede bilateral zincir yapmış 2x1 cm boyut-
ların 3-4 adet LAP mevcuttu. 

Akciğer ve kardiyolojik muayeneleri normal olarak de-
ğerlendirildi. Batında yaygın hassasiyeti ve kot altında 
1-2 cm hepatomegali saptandı. Cildinde, boyundan 
başlayıp gluteal bölgede sonlanan, hiperemi olarak 
başlayıp sonrasında hiperpigmente sarı pembe dö-
küntüleri mevcuttu (Resim 1).  Ense sertliği yoktu. Kas 
gücü alt ekstremitede 2/5, üst ekstremitede 4/5 olarak 
değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre: 
22.200/µL (%93,2 nötrofil), Hb:8.15 g/dL, trombosit: 
549.000/mm3, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR):120 
mm/saat, AST: 44 U/L, ALT:87 U/L, C-reaktif protein 
(CRP) 251.1 mg/dL, ANA, Anti-ds DNA, SMA, AMA ve 
RF negatif olarak geldi. Brucella tüp aglütinasyon testi, 
monospot test, hepatit belirteçleri, CMV, EBV ve diğer 
enfeksiyon hastalıklarına ait serolojik testler negatif bu-
lundu. 

Ferritin düzeyi 45.337 ng/ml olarak ölçüldü. Kan ve id-
rar kültürlerinde üreme olmadı. Toraks ve tüm batın 
tomografisi, aksiller, mediastinal, retroperitoneal ve 
inguinal lenf nodları, bilateral alt lob posterobazallerde 
retikülonodüler infiltrasyon, minimal plevral efüzyon 
ve hepatosplenomegali olarak değerlendirildi. Lenfo-
ma şüphesi nedeni ile lenf nodu eksizyonel biyopsisi 
yapıldı ve malignite olmadığı tespit edildi. Kemik iliği 
aspirasyonunda; normal hemopoez, kemik iliği biyop-
sisi normoselüler ilik dokusu (selülarite %70) olarak de-
ğerlendirildi. Ekokardiografi normal idi.  Yamaguchi kri-
terlerine göre hastaya ESH tanısı konuldu.  Prednizolon 
40 mg/gün başlandı. Takiplerinde ateşi olması üzerine 
doz 60 mg /gün olarak değiştirildi. Ferritin takibi stero-
id öncesi 45337-54596 ng/ml sonrasında 11925 ng/ml 
olarak gözlendi. Tedavi ile ateşleri düştü, eklem ağrıları 
azaldı ve ciltteki döküntülerinde gerileme oldu.          
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TARTIŞMA

Erişkin Still hastalığı, jüvenil idiyopatik artritin erişkin 
formudur. Laboratuvar bulgularından RF ve ANA karak-
teristik olarak negatiftir. Literatürde tanımlanmış farklı 
tanı kriterleri vardır. Yamaguchi en sık kullanılan ve en 
sensitif (%93,5) olan tanı kriteridir (5,6). Olgumuz 4 ma-
jör, 5 minör olmak üzere tüm kriterleri sağlamakta idi.
Ateş ve artralji literatürdeki olguların çoğunda görülen 
klinik bulgulardandır. Çobankara ve arkadaşlarının yap-
tığı retrospektif çalışmada da en sık görülen bulgular 
arasında yer almaktadır (7-10). Olgumuzda 39-40o C’ı 
bulan ateş ve bilateral artralji tablosu mevcuttu. Atak-
lar halinde ortaya çıkan pembe renkli maküler veya ma-
külopapüler raş genellikle ateşin pik yaptığı dönemde 
ortaya çıkar ve çabuk kaybolurlar. Çoğunlukla gövde ve 
ekstremitelerin ekstansör yüzünde ve nadiren yüzde 
görülür.  Hastalığın başlangıcında her hastada görül-
meyebilirken izlemde hastaların çoğunda oluşmaktadır. 
Raş, yanlışlıkla ilaç reaksiyonu olarak değerlendirilebilir 
ya da ateşle olduğunda enfeksiyon olduğu düşünülerek 
antibiyotikle tedavi edilmeye çalışılır.  Hastamızda özel-
likle ateş ile artan sonrasında azalan sarı pembe renkte 
raş hastanın sırt ve göğüs ön yüzünde mevcuttu (11,12). 
Boğaz ağrısı Yamaguchi minör kriterleri içinde de yer 
alan önemli bir belirtidir. Boğaz ağrısının erken tanı kri-
teri olarak alınmasının ayırıcı tanıyı kolaylaştırabilece-
ği belirtilmiştir. Bir çalışmada, 341 hastanın %69’unda 
boğaz ağrısı görülmüştür ve hastalığın nüksüne neden 

olabildiği bildirilmiştir (12). Olgumuzdaki en önemli 
şikayetlerden birisi de yaklaşık bir aydır düzelmeyen 
boğaz ağrısı idi. ESH’da görülen yüksek ateş, boğaz ağ-
rısı, artralji, myalji, lenfadenopati, lökositoz sıkça karşı-
laştığımız üst solunum yolları enfeksiyonu tablosunda 
da gördüğümüz bulgulardır. Bu bulgular eşliğinde has-
talara enfeksiyon düşünülerek antibiyotik tedavisi baş-
lanmaktadır. Bu tedavi ile düzelmeyen hastalar çeşitli 
klinikleri dolaşarak vakit kaybı yaşamaktadırlar (13,14). 
Perikardit, plevral efüzyon ve geçici pulmoner infilt-
rasyonlar, ESH’lı hastaların %30-40’ında görülür (15). 
Bizim hastamızda bilateral plevral efüzyon ve alt loblar-
da retikülonodüler infiltrasyonlar mevcuttu. Perikardit 
tablosu yoktu. Taşçı ve ark. tarafından sunulan olguda 
perikardial efüzyon, tamponad boyutlarına ulaşmıştır.

Hastaların yaklaşık yarısında retikülo endotelyal sistem 
(RES) tutulumu görülmektedir. Lenfadenopati, hepa-
tomegali, splenomegali hastalığın erken döneminde 
görülmektedir. Bu bulgular inflamatuvar hücrelerin 
doku infiltrasyonunu ve RES’de immünolojik aktivite-
nin artmasını gösterir (12). Olgumuzda submandibular, 
aksiller, mediastinal, retroperitoneal ve inguinal lenf 
nodları ile hepatosplenomegali görüldü. Yüksek ESR 
tüm hastalarda görülür. Tipik olarak lökositoz (>15.000/
mm3) saptanır. Granülosit hakimiyeti vardır. Normok-
rom, normositer anemi mevcuttur. Yaygın olarak reaktif 
trombozitozis gözlenir.

Resim 1. ESH’da cilt döküntüleri; A: Boyun ve göğüs ön yüzünde cilt döküntüleri     B: Omuzlar, interskapular 
bölge ve lomber bölgede cilt döküntüleri
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Hastalığın remisyonu veya etkin tedavisi ile hematolojik 
anormallikler ortadan kalkar (16). Olgumuzda ESR, 
beyaz küre (% 93.2 nötrofil), ve trombosit  yüksekliği 
mevcuttu. Anemisi olan hastamızın yapılan kemik iliği 
biyopsisi de normoselüler olarak değerlendirildi.  Ferritin 
akut faz reaktanıdır. RES hücreleri ve makrofajlarca 
üretilmektedir. ESH ile sıkça karışabilen tablolardan 
olan akut enfeksiyonda ferritin düzeyi 328±25.7 ng/ml, 
malignitede ise 115.3±8.3 ng/ml olarak belirtilmiştir 
(17). Olgumuzun geliş ferritin değeri bu değerlerin çok 
üzerinde idi. Streoid tedavisi sonrasında düşüş (11925 
ng/ml) gözlendi. Üç haftalık tedavi sonunda ferritin 
değeri 13.7 ng/ml olarak ölçüldü. Hastalık aktivitesi ile 
ferritin düzeyi arasında yakın bir ilişki olduğu ve tedavi 
takibinde kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Bizim 
hastamızda da klinik iyiye gittikçe ferritin değerleri 
düştü. Ancak akut dönemde olmasına rağmen ferritin 
düzeyleri normal olan ESH hastaları da tanımlanmıştır 
(15). Non steroid anti inflamatuar ilaç ilk seçenek olarak 
tedavide önerilmekle birlikte, bu tedavi ile çok az sayıda 
hasta kontrol altına alınabilmektedir. Kortikosteroid 
ile tedavi daha etkili bulunmaktadır. Hastamıza da dış 
merkezde NSAİİ verilmiş ancak şikayetlerin düzelme 
olmamış. Hastada prednizolon tedavisine geçildikten 
sonra dramatik şekilde klinik yanıt alındı. Ayrıca 
sülfosalazin, metotreksat, hidroksiklorokin gibi temel 
etkili ilaçlar kullanılması gerekebilir. Metotreksat 
steroid etkinliğini artırmaktadır (18). Yüksek ateş, boğaz 
ağrısı, döküntü, miyalji, artralji, LAP, hepatomegali, 
splenomegalisi ve serum ferritin değerlerinde 
yükselme bulunan hastalarda enfeksiyon, malignite 
ve diğer romatolojik hastalıklar ekarte edildikten 
sonra ESH’nın ayırıcı tanıda düşünülmektedir. Tanıda 
yaşanılan bu gecikme morbidite ve mortalite oranlarını 
arttırmaktadır. Sunulan olgumuzda nadir görülen 
ESH’nın akıllarda tutulması gereken, önemli bir hastalık 
olduğu vurgulanmak istendi.
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ÖZET

Özefagus  perforasyonları,  yüksek mortaliteye sahip acil vakalardır.  İyatrojenik, spontan veya ya-
bancı cisme bağlı olabilir. Yabancı cisim varlığında, ilk teşhis yöntemi radyolojik görüntüleme ve en 
önemli müdahale yöntemi, endoskopidir. Fleksibl endoskopi, kullanım kolaylığı, yaygın kullanımı 
ve düşük komplikasyon riski nedeniyle ilk seçilecek yöntemdir. Rijid endoskopi, deneyim ve genel 
anestezi gerektirmesi nedeniyle nadiren kullanılır. 
54 yaşında kadın hasta yemek borusuna kaz kemiği parçası takılması şikayetiyle başvurdu. Direk 
grafide servikal özefagusda yabancı cisim görüldü. Fleksibl endoskopi ile cisim çıkarılamadı ve 
kontrol BT’sinde komşu dokularda serbest hava ve servikal özefagusda perforasyon görüldü. Genel 
anestezi altında rijid endoskop ile çıkarıldı.
Özefagus yabancı cisimleri, vakit kaybetmeden çıkarılmalıdır. Özefagus perforasyonlarında klasik 
yaklaşım erken vakalarda primer tamir ve geç vakalarda rezeksiyon ve anastomozdur.. Kliniği stabil 
hastalar non-operatif takip edilebilir; endoskopik stent ve klip uygulama ve perkütan abse drenajı 
ile major cerrahi gereksinimi azaltılabilir. Fleksibl endoskopi keskin kenarlı özefagus yabancı cisim-
lerini çıkarmada  yetersiz kalırsa, rijid endoskopi daha uygun olabilir.

 
Anahtar kelimeler: Özefagus; Yabancı cisim; Endoskopi

ABSTRACT

Esophageal perforations are emergent cases. They may be iatrogenic, spontaneous or because 
of foreign body. The first diagnostic tool and intervention are imaging and flexible endoscopy 
in the case of foreign body. Flexible endoscopy is easy to use, widely available and has a low 
complication rate. Rigid endoscopy needs experience and general anesthesia. 
54-years-old female patient came with the complaint of goose bone piece impaction in esophagus. 
Direct graphs showed the foreign body in cervical esophagus. Flexible endoscopy failed and 
control CT revealed free air around cervical esophagus and perforation. It was removed by rigid 
endoscopy.
Esophageal foreign bodies must be removed immediately. If perforation occurs, main approach 
is primary repair in early and, resection and anastomosis in late ones. Non-operative treatment 
may be tried in clinically stable patients.  Endoscopic stenting, clip application, and percuatenous 
abcess drainage may decrease surgery need. If flexible endoscopy fails, rigid endoscopy may be 
more appropriate.

Key words: Esophagus; Foreign body; Endoscopy
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INTRODUCTİON

Esophageal perforations might be spontaneous, iatro-
genic or because of foreign body (FB). The iatrogenic 
perforations are mostly seen in thoracic part (1). Esop-
hageal FB’s are generally seen in pediatric population 
or psychiatric patients (2). The most frequent clinical 
presentation is obstruction at anatomical or acquired 
narrowing following ingestion of a bulky food. Obstruc-
tions due to true foreign bodies are less frequent. In 
healthy patients, foreign bodies in esophagus are inci-
dentally swallowed bone pieces and fishbone during 
meal or FB in mouth swallowed during a sudden mo-
vement. FB-dependent esophageal trauma in adults is 
generally due to bone pieces and generally seen in cer-
vical part. The symptoms show difference for different 
parts where FB is impacted. In cervical region; pain, fe-
eling of impaction and obstruction are the symptoms. 
If perforation is present, crepitation under the skin 
might be seen. Plain films are helpful in determining 
FB, but have a high false-negativity rate (3). If perforati-
on is present, air in subcutaneous tissue is seen. Hyper-
tonic contrast is contraindicated because of aspiration 
and pulmonary edema risk. Endoscopy is the gold stan-
dard in both diagnosis and treatment. It makes possib-
le to see underlying causes like esophageal strictures, 
rings, foreign bodies or food impaction. Computerized 
Tomography (CT) using oral water soluble contrast is a 
valuable method to see localization of FB and perfora-
tion; mucosal lacerations and injury. Although flexible 
endoscopy is an important tool, it may be insufficient 
to remove sharp-edged foreign bodies.
We reported an esophageal FB which couldn’t be re-
moved by flexible endoscope and esophageal perfora-
tion.

CASE REPORT

54-years-old female patient applied to emergency de-
partment with the complaint of goose bone swallowing 
and impaction. Plain films showed the FB in cervical 
esophagus (figure 1). Flexible esophagoscopy revealed 
the impacted goose bone of triangular shape at the le-
vel of upper esophageal sphincter. The sharp edge of 
FB was impacted and flexible endoscopy failed to re

move it. We decided to remove FB by rigid endoscopy 
or surgery. 

Figure 1. Foreign Body in Osephagus Lumen on Lateral  
Plain Graph 

After the procedure, the patient had pain and crepita-
tion on physical exam and WBC was 9380/ mm3. Cervi-
cal CT showed FB in the esophageal lumen and free air 
around the esophagus (figure 2-3). Antibiotherapy was 
started and the FB was extracted within the lumen of 
rigid endoscope with a single manipulation under ge-
neral anesthesia (figure 4).
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A nasogastric tube was inserted thorough the 
esophagus into stomach. Oral feeding was withheld till 
the 5th day and antibiotherapy was kept on for 7 days. 
The patient was discharged at the 7th day of procedure. 

Figure 3. Free air and perforation site on CT

Figure 4. Sharp-Edged Foreign Body (Goose Bone) After 
Endoscopic Removal

DISCUSSION

Cervical esophageal perforations might be associated 
with subcutaneous emphysema and inflammation in 
cervical region, whereas thoracic perforations with 
dysphagia, back and chest pain and pneumothorax. 
Abdominal esophageal perforations may present with 
acute abdomen. Though plain films have a diagnostic 
value of 90%, CT with water soluble oral contrast is the 
most effective method to show the localization of per-

foration, especially small ones.
If FB results total obstruction of lumen, it urges pati-
ent to apply emergency room. But, partial obstructions 
allow passing of fluid and saliva, causing delay in app-
lying to hospital. Prolonged pressure to the esophageal 
lumen results in development of ischemia and may re-
sult in perforation during endoscopic intervention, so 
the procedure must be performed carefully and gently. 
Intravenous sedation is generally sufficient for the pro-
cedure. General anesthesia should be used in cases 
with multiple or irregular-edged FBs, in children and in 
intolerant patients. The first 24 hour is very important 
and FBs should be removed within first 6 to 12 hour, if 
possible. Mortality rates due to esophageal perforati-
ons were reported between 10-40%, mostly because 
of delay in diagnosis and sepsis. 0.5-2 mg IV glucagon 
results in esophageal smooth muscle and lower esop-
hageal sphincter relaxation, thus, may allow spontane-
ous passage of impacted food or FB (4). The use of glu-
cagon in endoscopy may make the intervention easier 
and decrease the complication rate. Fluoroscopy gui-
ded foley catheter insertion behind the FB, insufflation 
of its balloon and pulling FB to the oropharynx is a good 
method of high success. But, bleeding and perforation 
and, if patient is not intubated, aspiration and laryngeal 
spasm are the risks. Therefore, endoscopy is the met-
hod to remove gastrointestinal FBs if available. The suc-
cess rate is more than 95%, with 0-5% mortality and 
morbidity (5,6). The most urgent cases are complete 
obstruction, FB with sharp edge and battery impaction.

Choice of the endoscopic tools before the endoscopic 
intervention is important to remove FB easily and sa-
fely. Rat-tooth forceps, polypectomy snares, dormier 
baskets and retrieval nets are the minimal equipment 
needed (7). Flexible endoscopy is preferable because 
of its high success rate, applicability without general 
anesthesia and low complication risk. Rigid esophagos-
copy is also very successful method, but, the need for 
general anesthesia and for an experienced endoscopist 
are its disadvantages (8). In spite of low perforation risk 
in flexible endoscopy, in this case, extraction of FB by 
flexible endoscopy was failed and esophagus perfora-
tion occurred.
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The extraction was succeeded by rigid endoscopy 
under general anesthesia.
Esophageal perforations are treated with primary repair 
in early period and with resection and anastomosis in 
delayed cases. The proper treatment for the patients 
with stricture and long-segmental narrowing of 
esophagus is resection. Although, surgery in early 
period has been suggested in thoracic and abdominal 
esophageal perforations generally, non-operative 
approaches in clinically stable patient with success 
in treating perforation and controlling mediastinal 
sepsis were reported (9). Stents and endoscopic clips 
are the non-operative alternative techniques to major 
surgery. The esophageal stent can be left in place for 
10 days in small perforations, but, it might be as long 
as 8 weeks for big defects (10). In cervical perforations, 
conservative treatment should be the first choice, 
provided that complications like fistula or abcess 
formation don’t develop. In our case, we didn’t need 
any surgical procedure because of small perforation, 
early endoscopic FB extraction and early antibiotic 
treatment.
Sharp-edged FBs are the most difficult to extract 
and have a high rate of complication. A meticulous 
preparation before the procedure is important. If the 
sharp edge of FB is pointing distal direction, then, 
blunt edge must be caught and FB is extracted. But, 
if the sharp edge is pointing cranial direction, then, 
FB is pushed into the stomach; rotated so that the 
sharp edge points distally, and extracted. Otherwise, 
esophageal injury and perforation risk will be high. In 
our case, the FB was triangular shaped and all the edges 
were sharp, which made it impossible to extract it by 
the techniques mentioned above. In such cases, rigid 
endoscope has the advantage that FB is isolated off 
esophagus by taking it in to the lumen of endoscope, 
decreasing the risk of esophageal injury. It’s the most 
important advantage of rigid endoscopy in extraction 
of sharp-edged FB.

Flexible endoscopy in sharp-edged FB extraction may 
also make perforation hole bigger and contamination 
of neighbor area more, if any perforation occurs 
during procedure. As a summary, although the 

flexible endoscopy is the first choice because it is 
easy to use and has a low risk of complication, use of 
rigid endoscopy may be more proper in some cases, 
especially the cases with sharp- edged foreign bodies. 
Endoscopic and radiologic check of esophageal lumen 
and neighbor tissues is essential after removal of FB.
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reproduction including microfilm electronic form (online, offline) and any other forms. 
2. We grant to inform the editor of the Bozok Medical Journal about real or apparent conflict(s) of interest 
that may have a direct bearing on the subject matter of the article before the article is published. This 
pertains to relationships with pharmaceutical companies, biomedical device manufacturers or other 
corporation whose products or services may be related to the subject matter of the article or who have 
sponsored the study. 
3. Author(s) must obtain permission from the Bozok Medical Journal to reproduce the article in any medium 
for distribution purposes. 
4. The author(s) undersigned hereby declare that the manuscript submitted for publication in the Bozok 
Medical Journal is original; has not previously been published elsewhere nor is it under consideration by 
any other journal; and agree to transfer all copyright ownership to the “Bozok Medical Journal” effective 
upon acceptance of the manuscript for publication with all necessary revisions In the order that they appear 
in the manuscript

Author Contributions:

Study conception and design:
 
Acquisition of data:
 
Analysis and interpretation of data:
 
Drafting of manuscript:
 
Critical revision:
 
Statistical Analysis:
 

Author Name Surname Sign Date
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bozok Medical Journal

BOZOK MEDICAL JOURNAL 



     Yazarlara Bilgi

 Bozok Tıp Dergisi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı original araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, 
orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayımlanır.  

Genel Bilgiler
 Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. 
Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu 
makalede belirtmek zorundadır. 
 Dergi, yayımlanan makalelerin bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. 
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek görmesi 
halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.
 Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, 
istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır. Gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, 
editorial komitemiz tarafından düzeltilmektedir.
 Makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, ‘Telif Hakkı’, ‘Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı’ ve klinik araştırmalarda ‘Etik Kurul Onayı’ 
nın bir kopyası makale gönderimi ile eşzamanlı olarak, e-mail (tip.editor@bozok.edu.tr) yada faks yoluyla (+90 354 214 06 12) dikkatine gönderilmelidir. 
Bu formları içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tamamen 
yazarların sorumluğundadır ve yazarlara gönderdikleri yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. 
 
Yazım Kuralları
 • Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word belgesi 
veya rich text format olarak hazırlanmalıdır. 
 • Her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. 
 • Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.
 • Kapak sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), sayfa başlarında kullanılacak 40 karakteri aşmayan kısa başlık, en az 3 ve en çok 6 
anahtar sözcük, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri bulunmalıdır. Ayrıca yazının 
hazırlanması için alınmış herhangi bir destek ya da bağış varsa belirtilmelidir.
 • Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak yazının çeşidine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 • Anahtar kelimeler; en az 3 en çok 6 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 
İngilizce kelimeler Index Medicus taki Medical Subjects Headings listesine uygun olmalıdır (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe 
anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com).  
 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak 
sunulmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki 
açıklamada belirtilmelidir.  Görseller EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte 
olmalıdır.
 • Teşekkür kısmında; çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/
veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.
 • Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index 
Medicus’a uygun olmalıdır. (Bkz: www.icmje.org). Kaynaklar yazıda, ilgili cümle sonunda parantez içine alınarak belirtilmelidir. Kaynak numaraları 
birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla 
ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet 
adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  
 • Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
 • Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 
*Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 •Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, 
yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
*Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative treatment. Vol. 
2. St. Louis: Mosby, 1998. p. 1181-96.
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• Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
• Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.
Yazı çeşitleri
Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
- Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. 
 - Giriş 
 - Gereç ve yöntemler 
 - Bulgular 
 - Tartışma / sonuç 
 - Teşekkür  
 - Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır. 
Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlan-
malıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.İçeriği;
 - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 - Konu ile ilgili başlıklar
 - Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.
Kısa bildiriler:
      -2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
Olgu Sunumu: 
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. 
İçerik:
 - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
 - Giriş
 - Olgu Sunumu
 - Tartışma
 - Kaynaklar
Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 
İçerik:
 - Başlık ve özet bölümleri yoktur 
 - Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
 - Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. 
 - Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Kontrol Listesi
Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
1.Başvuru Mektubu
2.Başlık sayfası
3.Özet 
4.Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
5.Şekiller
6.Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler tip.editor@bozok.edu.tr adresine gönderilmelidir.



Instructions For Authors

 Bozok Medical Journal is an official publication of Bozok University, School of Medicine and is published four times a year. Official languages 
of the journal are Turkish and English. Concerning all aspects of medicine, the journal invites submission of original articles based on clinical and 
laboratory studies, review articles, original case reports, letters to the editor, meetings, news and announcements of congresses. 
General Information
 Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not 
been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written 
permission for their use from the copyright owner and authors. 
 The Journal commit to rigorous peer review, and stipulates freedom from commercial influence, and promotion of the highest ethical and 
scientific standards in published articles. It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criterias and ethical criterias. 
During the evaluation of the manuscript, the research data and/or ethics committee approval form can be requested from the authors if it’s required 
by the editorial board.
 All articles are subject to review by the editors and at least two referees. Acceptance is based on significance, and originality of the material 
submitted. If the article is accepted for publication, it may be subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without changing the data 
presented.
 The publisher owns the copyright of all published articles. The authors are responsible for the statements and opinions expressed in the 
published material and are not paid by any means for their manuscripts. A copyright release form signed by all authors, a copy of conflict of interest and 
a copy of the approval of ethics committee must be posted simultaneously with the manuscript to the following address: e-mail (tip.editor@bozok.edu.
tr) or by fax (+90 354 214 06 12). Submissions received without these forms (copyright, conflict of interest and approval of ethics committee) cannot 
be sent out for review.
The publisher owns the copyright of all published articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are those of the 
author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts.

Editorial Policies
 • Text should be double spaced with 2,5 cm margins on both sides of a standard A4 page, using 12-point font. Manuscripts should be written 
with Microsoft Office Word document or rich text format.
 • Each section should start on a separate page. 
 • The pages should be numbered consecutively, beginning with the title page and the page numbers should be placed in the lower right 
corner of each page.
 • The title page should be organized as follows: Full title of the article, both in Turkish and English, all author’s full names with academic 
degrees, and names of departments and institutions, short title of not more than 40 characters for page headings, at least 3 and maximum 6 key words, 
corresponding author’s e-mail, postal address, telephone and fax numbers, any grants or fellowships supporting the writing of the manuscript.
 • Abstracts should written Turkish and English according to categories of articles.
•  Key words  should be minimally 3 and maximum 6, and should written Turkish and English. The words should be separated by semicolon 
(;), from each other. English key words should be appropriate to “Medical Subject Headings (MESH)” (Look: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 
Turkish key words should be appropriate to “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)” (Look: www.bilimterimleri.com).
 • All figures, pictures, tables and graphics should be cited at the end of the relevant sentence and numbered consecutively and kept 
separately from the main text. Explanations about figures, pictures, tables and graphics must be placed at the end of the article.  All abbrevations used, 
must be listed in explanation which will be placed at the bottom of each figure, picture, table and graphic. Submit your figures as EPS, TIFF, JPG or PDF 
files, use 300 dpi resolution for pictures and 600 dpi resolution for line art. 
 • In acknowldgements section; conflict of interest, financial support, grants, and all other editorial (statistical analysis, language editing) 
and/or technical asistance if present, must be presented at the end of the text.
 • The list of the references at the end of the paper should be given according to their first appearance in the text. Journal abbreviations 
should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus (please look at: www.icmje.org). Citations in the text should be identified by numbers 
in brackets at the end of the relevant sentence. If reference numbers follow each other, the hyphen is placed between the starting and ending numbers. 
All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first six and add the et al. Declarations, personal experiments, unpublished papers, thesis 
can not be given as reference. Format for on-line-only publications; DOI is the only acceptable on-line reference. 
 • Choosing references from national magazines is recommend.
Examples for writing references (please give attention to punctuation):    
        • Format for journal articles; iinitials of author’s names and surnames, titles of article, journal name, date, volume, number, and inclusive pages, 
must be indicated. 
* Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 • Format for books; initials of author’s names and surnames, chapter title, editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and 
pages. 
* Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative treatment. 
Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998: 1181-96.
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• Article with a Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
 • For other reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample 
References”.

CATEGORIES OF ARTICLES
Original Research Articles: 
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant to medicine.
Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections: Objective, material and methods, results, conclusion; 
both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Material and Methods
 - Results
 - Discussion/ Conclusion
 - Acknowledgements
 - References
*Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 40 references. 
Review Articles 
The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical 
topics. Authors who have published materials on the topic are preferred.
Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Titles on related topics
 - References
* These manuscripts should be no longer than 5000 words and include no more than 4 figures and tables and 100 references.
Short Communications 
It should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables and 20 references.
Case Reports
Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or 
unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures.
Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Case report
 - Discussion
 - References
Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions of the readers about the manuscripts that were published in this journal 
in the recent year.
Content: - There’s no title, abstract, any figures or tables
 - It should be no more that 500 words, the number of references should not exceed 5.
 - Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and 
address of the author(s) at the end.
 - The answer to the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript and is
published in the journal.
Checklist
The manuscript should be prepared as separate files in the following order:
 1. Cover Letter
 2. Title Page
 3. Abstract
 4. Main Text (text, acknowledgments, references, tables, and figure legends)
 5. Figures
 6. Copyright Form
Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the tip.editor@bozok.edu.tr 
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